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ALLES WENT? 
 
We zijn in dit hoekje van de wereld gewend aan een redelijk comfortabel 
bestaan. Althans, de meesten van ons. Een dak boven je hoofd, een warm 
huis, kleding te over, eten genoeg. Tijd en middelen voor wat leuke hobby’s, 
communicatiemiddelen, transportmogelijkheden. Het is gewoon in dit hoekje 
van de wereld.  
Corona doet ons op onze grondvesten schudden. Ineens kan er van alles niet 
meer zomaar. Maar zelfs dan: veel daarvan went en eerlijk is eerlijk, we 
worden wat in onze bewegingsvrijheid beperkt en het schept nogal wat 
eenzaamheid -dat zeker-, maar in veel blijft ons leven een heel goed leven. 
Voor ons…… 
Elders –en soms veel dichterbij dan je denkt- is dat allemaal niet zo 
vanzelfsprekend. Reizen en bellen horen er niet zomaar bij. Een hobby is een 
luxe. En veel zorgelijker: hoeveel mensen moeten zich niet dagelijks zorgen 
maken over eten, koude, een slaapplaats? 
 

We zijn de veertigdagentijd weer begonnen. Een mooie naam. Het volk Israël 
zwierf immers veertig jaren door de woestijn voordat ze het land van belofte 
mochten aanschouwen. Wij zijn veertig dagen onderweg voordat we de 
verrijzenis van de Heer opnieuw kunnen vieren. 
Toch verhult die naam een beetje. Het klinkt wel mooi, zo’n tocht. 
Je kunt het ook ‘vastentijd’ noemen, en ineens wordt het een tikje scherper. 
Al die dingen die zo vanzelfsprekend zijn, worden ineens kritisch bekeken. 
Vasten is immers een flinke stap terug. Een beetje schraler leven. Niet een 
boterhammetje minder, maar precies daar waar je het ook echt dag in dag uit 
voelt. 
Dat is niet om het leven ellendig te maken. Ellende is er genoeg, in ieders 
mensenleven. Nee, het is veel meer om te leren dat niks vanzelfsprekend is. 
Dat we opnieuw kunnen genieten van al die mooie en fijne dingen in het 
leven als dat wat het is en moet zijn: een geschenk. 
Ik wens u een vruchtbare vastentijd toe. 
Pastoor van Klaveren 
 

 
                   Verlaat de digitale snelweg, 
                       neem afslag 'vastentijd', 
                    zodat je weer tijd krijgt  
                      voor mensen  
                   van vlees en bloed. 
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ASWOENSDAG 2022 
Nog even en de veertigdagentijd, de vastentijd begint weer. 
Een kostbare periode om ons te bezinnen op ons leven en ons 
opnieuw te richten op de Heer. “Een tijd van meer toeleg op 
het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, 
een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin we zijn 
herboren” noemt een prefatie van de vasten het. We beginnen 
deze periode altijd met Aswoensdag, een geboden vasten- en 
onthoudingsdag. We ontvangen in de vieringen het askruisje. Daar bieden we 
u graag alle gelegenheid voor. Er zal in de beide parochies een viering zijn. 
Woensdag 2 maart om 9.00 uur is er in de St. Barnabasparochie te 
Haastrecht een Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren en om 19.00 uur 
is er in de H. Bartholomeusparochie te Schoonhoven een Eucharistieviering 
met priester Mennen. 
Om 16.00 uur is er in de H. Josephkerk te Gouda een viering met 
kinderen/gezinnen, met pastor Kuipers en pastor van Winden.  
Het askruisje wordt niet toegediend op de voor ons vertrouwde manier, maar 
volgens een oudere gewoonte: de as wordt niet op uw voorhoofd getekend, 
maar op het hoofd gestrooid. dit in verband met covid-19.  
 
40-DAGEN KALENDER van de zusters van Dordrecht 
De zusters van Dordrecht hebben weer een kalender voor de 40dagentijd 
uitgegeven. Op zondag 20 februari waren zij in de parochie om ze voor 
slechts € 3,50  aan te bieden. Heeft u dit gemist? We hebben nog enkele 
exemplaren achter in de kerk neergelegd die u kunt kopen zolang de 
voorraad strekt.  
 
VASTENACTIE 

Al vele jaren steunen wij met de Vastenactie de Zusters 
van het arme Kind Jezus bij hun werk in de missie in 
verschillende landen, zoals Kazachstan, Letland, 
Colombia en Peru.   
Deze zusters zetten zich heel concreet in. Onze bijdrage komt meteen op de 
goede plaats. Uw steun is van harte welkom voor de hulp die de zusters  
bieden aan degenen die lijden, de armen en de hulpbehoevenden. 
U kunt een bedrag doneren in de bus/kist achter in de kerk of overmaken 
naar NL71 RABO 0361 4102 02, t.n.v. RK Kerk H. Barnabas; of  
NL10  INGB 0000 1138 15 t.n.v. Kerkbestuur Schoonhoven o.v.v. vastenactie. 
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DE KRUISWEG 
Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd wordt om 
14.30 uur in Schoonhoven de Kruisweg gebeden. 
Na de kruisweg bidden we de Rozenkrans van de 
Goddelijke Barmhartigheid. 

Mocht dit een keer niet kunnen doorgaan, dan wordt dit zondags in de 
mededelingen en op de site gemeld. De kerk is dan wel open en boekjes om 
zelf de kruisweg te bidden liggen dan klaar. 
Op Goede Vrijdag 15 april  wordt de Kruisweg in zowel Haastrecht als in 
Schoonhoven gebeden om 15.00 uur. 
 
HUISPAASKAARS 
U kunt een huispaaskaars bestellen. De paaskaars hoeft niet alleen 
in de kerk te branden, maar kan ook thuis een mooie plaats krijgen. 
Het helpt ons om ook thuis te bidden en in de bijbel te lezen. Dat 
mogen wij ons echt eigen maken. Maak een mooie paastafel: kijk 
op internet o.a. op de site van SamuelAdvies.nl en zoek “paastafel thuis”. 
U kunt de huispaaskaarsen weer bestellen op de lijsten achter in de kerk. 
Wacht niet te lang met het maken van uw keuze. De kaarsen moeten half 
maart al besteld worden. 
 

 
Midden in de 40dagentijd vieren we Maria Boodschap 

Vrijdag 25 maart om 9.00 uur in Haastrecht 
 
 
VIERING VAN BARMHARTIGHEID 12 April 
Om het Paasfeest, de verrijzenis van Christus goed te kunnen vieren en het 
nieuwe leven in te gaan, is het belangrijk dat wij vergeving vragen over onze 
zonden. Christus wil onze zonden vergeven en ons bevrijden. Hij wil ons een 
nieuw leven brengen om in goede harmonie te zijn met God, met onze 
naasten en met ons zelf. Tijdens de viering wordt het Woord van God verkon-
digd, dat ons oproept tot bekering; er wordt gebeden en gezongen en er 
vindt een gewetensonderzoek plaats. Tevens is er gelegenheid om het sacra-
ment van de biecht te ontvangen door bij een priester persoonlijk de zonden 
te belijden en daardoor vergeving (de absolutie) te krijgen. Er zijn meerdere 
priesters aanwezig voor de sacramentele vergeving tijdens de viering; na 
afloop is er nog een samenzijn dat agapè genoemd wordt (een liefdesmaal 
met een drankje en hapjes), om de verzoening te vieren. 
Deze viering vindt plaats in Schoonhoven op dinsdag 12 april om 19.30 uur 
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PALMPAASSTOKKEN 
De afgelopen jaren zijn de palmpaasstokken thuis in de 
gezinnen gemaakt. Dit jaar hopen we dat we ze weer 
gezamenlijk kunnen maken in “De Overkant” op zondagmiddag 
3 april om 14.30 uur. Er is eerst uitleg over de tekenen op de 
palmpaasstok. Daarna gaan we aan de slag.  

Zondag 10 april worden de palmpaasstokken na de viering bij een aantal 
ouderen en zieken van de parochie gebracht. 
 
PAASTRIDUUM 
De belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar vormen het paastriduüm; het is 
één lange viering, van Witte Donderdag, doorheen de Goede vrijdag, naar 
Pasen met de paaswake. Deze dagen vieren we dit jaar met beide parochies 
samen in de parochiekerk van Schoonhoven. De Witte Donderdagviering  zal 
zijn om 19.30 uur. De viering op Goede Vrijdag, van het lijden en sterven van de 
Heer, is ook om 19.30 uur. De Paaswake is  om 22.00 uur (steeds in Schoonhoven) 
De Kruisweg op Goede vrijdag wordt zowel in Haastrecht als in Schoonhoven 
om 15.00 uur gebeden. Het Hoogfeest van Pasen wordt in beide parochies 
gevierd zoals op zondag, om 9.00 uur in Schoonhoven en om 11.00 uur in 
Haastrecht. Op 2de Paasdag is er géén viering in Schoonhoven. Dan is er wel een 
Eucharistieviering in Haastrecht om 11.00 uur. 
Het is nu nog niet duidelijk of er in april nog beperkende maatregelen gelden en 
of u zich voor deze vieringen moet aanmelden. Houdt u daarom de 
mededelingen tijdens de zondagse vieringen en op de site in de gaten. 
* Wie vanuit Haastrecht het Paastriduüm wil vieren en vervoer nodig heeft, 
wordt verzocht zich te melden. Wie plaats heeft in de auto om iemand mee te 
nemen, wordt verzocht dit te laten weten aan het secretariaat 
info@barnabasparochie.nl of 0182 382455 
 
HET LEERHUIS 
Het Leerhuis van parochie St. Jan de Doper biedt in het voorjaar 2022 een 
gevarieerd programma van verdieping, ontmoeting en ‘ontspanning’ op de 
locaties Reeuwijk en Boskoop. Uitgebreide informatie over aanbod vindt u in 
de flyer die achter in de kerk ligt of op de site: www.sintjandd.nl/leerhuis. 
Woensdag 9 maart in Boskoop een avond  over de leefregel van 
Augustinus door Prof. Dr. Paul van Geest 
Zaterdag 12 maart het bidden met de psalmen in de Abdijkerk 
van Reeuwijk en het maken van een huispaaskaars. Woensdag 
20 april een avond in Boskoop over Titus Brandsma en de spiritualiteit van de 
Karmel en als afsluiting op 3 mei tocht naar Berne Heeswijk en Nijmegen. 

mailto:info@barnabasparochie.nl
http://www.sintjandd.nl/leerhuis.
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CAMERA’S: TOEZICHT / LIVESTREAM MET BEELD?  
Beste parochianen. Het heeft even geduurd, maar er is een 
begin gemaakt met de installatie van beveiligingscamera’s 

in de kerk van Schoonhoven – een afscheidscadeau van pastoor Van der Mee. 
Dat het even geduurd heeft, had te maken met het bezien van de 
mogelijkheid tevens een livestream-voorziening te laten aanbrengen, zodat 
parochianen de vieringen ook thuis zouden kunnen volgen. Dit vereist echter 
een investering van zo’n € 5.000,=. Voordat het parochiebestuur daaraan 
goedkeuring zou hechten, willen wij eerst peilen hoe de behoefte aan een 
dergelijke voorziening binnen de gemeenschappen ligt. Mocht u interesse 
hebben om via Kerkdienstgemist.nl niet alleen een kerkradiovoorziening te 
hebben, maar er ook beeld bij te hebben, kunt u een reactie sturen naar 
info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl. 
Geef daarbij aan of het u gaat om de kerk in Haastrecht en/of Schoonhoven. 
Aan de hand van de grootte van de respons kan het bestuur dan een 
definitief besluit nemen. 
 

Overigens houdt het bestuur zich met meerdere zaken bezig. Zo hebben zich 
na een oproep in het vorige parochieblad een aantal parochianen gemeld om 
functies binnen de PCI te gaan vervullen. Daar zijn we blij mee, want op deze 
manier kan het diaconale werk weer beter ter hand worden genomen. We 
zoeken nog vrijwilligers voor bestuurlijke taken rond het pastoraat, een 
bestuurslid voor communicatie en voor de infra in Haastrecht. Ook de diverse 
werkgroepen kunnen her en der nog versterking gebruiken. Vele handen 
maken immers licht(er) werk? 
Verder zijn met diverse partijen (hernieuwde) gebruiksovereenkomsten 
gesloten en is er een actuele tarievenlijst opgesteld. Deze is te vinden op de 
website. Ook zijn er vrijwilligers naarstig in de weer geweest om de pastorie 
in Schoonhoven woonklaar op te leveren voor pater Hoogland. Deze woont 
inmiddels op het adres Wal 61A. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt 
het secretariaat in een nieuwe ruimte onder te brengen. Wij zijn degenen die 
zich hebben ingezet om dit karwei op tijd te klaren veel dank verschuldigd. 
Well done!  
Frank Marcus, vicevoorzitter – fjmarcus56@gmail.com 
 
EEN SYNODALE KERK: OOK UW INBRENG IS VAN BELANG 
Onze paus Franciscus is voor een meer synodale kerk. Dat wil zeggen dat 
belangrijke ontwikkelingen niet alleen van boven af bepaald worden maar in 
dialoog met en tussen alle geledingen van de kerk gestuurd worden. Het gaat 
over het samen op weg gaan als leerlingen van de Heer. De kerk die ten 

mailto:info@barnabasparochie.nl
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diepste uit pelgrims bestaat die samen op weg gaan om het evangelie steeds 
meer te beleven en het ook te verkondigen. Daarom gaat aan de  
bisschoppensynode in 2023 een voorbereiding vooraf die in alle bisdommen 
over de hele wereld gehouden wordt.  
Centrale vragen 
De centrale vragen hierin zijn: hoe vindt dit  
'samen op weg zijn' plaats in je lokale kerk?  
En tot welke stappen nodigt de Geest ons uit  
om te groeien in dit 'samen op weg zijn'?  
Kernwoorden 
De drie kernwoorden zijn:  
communio, participatio en missio.  
- Communio heeft te maken met  
de gemeenschap die wij zijn.  
Niet zomaar bij elkaar gaan zitten, maar samen rond de Heer Jezus. En niet 
zomaar op eigen initiatief, maar op zijn uitnodiging de gemeenschap zijn rond 
de Heer. 
- Participatio: dat is de deelname van zoveel mogelijk gelovigen aan het leven 
van de kerk overeenkomstig de eigen roeping. 
- Missio: onze primaire opdracht is het om als kerk het Evangelie in de wereld 
te verspreiden met de inzet van zoveel mogelijk gelovigen. 
De bisschoppensynode in 2023 gaat over 10 thema’s. Van deze tien thema’s 
zijn er drie door de Nederlandse bisschoppen uitgekozen om hier in ons land 
te bespreken: 
Thema: Vieren: 'Samen op reis' kan alleen als dat gebaseerd is op 
gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de 
Eucharistie. We vieren ons geloof. 
Thema: Medeverantwoordelijk voor missie: Synodaliteit staat in dienst van 
de missie van de kerk, waarbij al haar leden worden opgeroepen om deel te 
nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen. 
Thema: Dialoog in Kerk en samenleving: Dialoog vereist 
doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip 
mogelijk.  
Bij elk thema zijn een aantal vragen geformuleerd. Die zullen besproken 
worden op drie zondagen in één van de kerken na de Mis van 11.00 uur,  
op 6, 13 en 20 maart, telkens in één van de geloofsgemeenschappen. De 
parochianen uit alle geloofsgemeenschappen zijn dan welkom. Eén van die 
besprekingen vindt plaats in Haastrecht, u hoort nog wanneer. 
Op de website kunt u binnenkort meer lezen. 
Pastor Kuipers 
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H.VORMSEL 
In de parochie St. Jan de Doper is een traject van start 
gegaan voor  de voorbereiding op het sacrament van het 
H. Vormsel. Vormelingen en hun ouders van de acht 
parochiegemeenschappen nemen hieraan deel. De 
bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties van 

de geloofsgemeenschappen. Het gaat om een traject van drie jaar. De opzet 
is dat er elk jaar een nieuwe groep start die drie jaar bij elkaar blijft en zo een 
relatie met elkaar, de groepsleiding en voorál een relatie met Jezus opbouwt. 
Er zijn zes vormelingen uit de parochies Haastrecht en Schoonhoven die 
deelnemen in deze eerste groep: Emma Oortwijn, Noemi Santin, Milou 
Alferink, Maria Paloni, Daniël Wolff en Elia Latilla. Wij wensen hen en hun 
ouders een goede voorbereiding toe. Dat zij open staan voor de H. Geest die 
voor hen een kracht en steun in het geloof wil zijn. 

 
 
 

In januari is de Actie Kerkbalans 2022 van start gegaan. U heeft bij het vorige 
parochieblad een brief ontvangen met het verzoek via een formulier een 
bedrag toe te zeggen. Daarbij vond u ook een parochiefolder waarin u heeft 
kunnen lezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. Nog niet alle 
toezeggingsformulieren zijn retour ontvangen. De bezorgers van het 
parochieblad hebben zoveel mogelijk envelopjes opgehaald. Mocht uw 
retourenvelopje nog bij u thuis liggen, wilt u die dan bij de parochie (of bij het 
adres op de envelop) door de bus doen. Voor de financiële planning van de 
parochie is het belangrijk om alle toezeggingsformulieren retour te 
ontvangen. 
De werkgroep Actie Kerkbalans verzamelt nu alle gegevens. Er is in januari 
een goede start gemaakt met een opbrengst in Haastrecht van € 10.328; dat 
is 30 % van de begroting en in Schoonhoven een opbrengst van €15.728; dat 
is 37 % van de begroting. Maandelijks zullen we de tussenstand door middel 
van een thermometer Actie Kerkbalans op de site plaatsen. Ook zullen we 
regelmatig zullen we de stand opnemen in het parochieblad. 
Heeft u een brief met toezeggingsformulier gemist? Uw bijdrage kunt u 
overmaken: 
Voor Haastrecht is het IBAN-nummer: NL44 RABO 0118 5024 17,   
t.n.v. RK Kerk H. Barnabas te Haastrecht; 
voor Schoonhoven is dit NL79 INGB 0001 4600 00,  t.n.v. RK Kerkbestuur, afd. 
Gezinsbijdrage te Schoonhoven.  
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                PAROCHIE ST. BARNABAS 

 
  Eindstand Actie Kerkbalans 2021     €  31.053,- 

  (Eindstand Actie Kerkbalans 2020      €  36.614,-) 
                Begroting Actie Kerkbalans 2022       €  35.000,- 
 

 
                                WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 
Geboren 
 Op 20 december is geboren Jim (Cornelis Adrianus) Oskam, zoon van Tim 
Oskam en Rianne Faaij en broer van Janne. Van harte! 
 

Jarigen  
2 maart wordt dhr. W. van Schaik 82 jaar; 5 maart wordt dhr. P. Charité 91 jaar; 
ook 5 maart wordt mw. E. Hogendoorn-Dekker 82 jaar; 8 maart wordt mw. A. 
Mouris-van Leeuwen 100 jaar; 12 maart wordt mw. J.M. Faaij-Merkestijn 92 
jaar; 14 maart wordt dhr. H. Jansen 88 jaar; 15 maart wordt mw. D. van Eijk-
Kemp 82 jaar; 17 maart wordt dhr. G. Rademaker 80 jaar; 23 maart wordt mw. 
J. Gruiters-Streng 83 jaar; 25 maart wordt dhr. J. de Jong 82 jaar; 26 maart 
wordt dhr. A. van Zuilen 86 jaar; 28 maart wordt mw. M. Oostveen-Peek 90 
jaar; ook op 28 maart wordt mw. A. Boere-van Lieshout 85 jaar; 29 maart 
wordt mw. A. Moons-Groenewegen 88 jaar. Allen van harte!  
 
100- JARIGE PAROCHIAAN!  
Op dinsdag 8 maart wordt, bij leven en welzijn,  
mevrouw A. Mouris - van Leeuwen 100 jaar!  
Als je in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid deze leeftijd mag 
bereiken, is het iets om dankbaar voor te zijn.  Hopelijk kan het goed gevierd 
worden in het Hof van Stein, waar zij al vele jaren woont. Wij wensen haar 
vanuit de parochie een hele mooie gezegende dag en alle goeds toe.  
 
Zieken  
Wij bidden voor alle zieken, met name voor Ria Hoogland en dochter Antoinet. 
Overleden 
 Op 9 februari is in de leeftijd van 97 jaar overleden, Antoinette Pauline Maria 
van der Mee-van Arendonk, de moeder van pastoor Van der Mee. Op 14 
februari is zij na een uitvaartplechtigheid in Leidschendam aldaar begraven. 
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PAROCHIE ST. BARNABAS 
 
 
          ! Deze bijlage bewaren tot en met 6 juni 2022 ! 

U vindt de vieringen en de misintenties tot en met Pinksteren. 
Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b. 
De misintenties voor de maanden tot en met september  

                            kunt u tot 1 mei  doorgeven. 
 

 
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht   

Elke vrijdag om 15.00 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden. 
 
27 februari: 
Zo  11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor 
             Piet van Zuilen;  
Wo   9.00 uur:  Viering van Aswoensdag: met leden van de koren. 
Vr     9.00 uur: Ter ere van het H.Hart; uit eerherstel. 

 
6 maart: 1e zondag van de veertigdagentijd 
Zo   11.00 uur: Woord-en Communieviering met leden van Inbetween. 
Do  10.00 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein.  
Vr     9.00 uur: Reinier Hoeboer; Bep Faaij – van der Nol. 

 
13 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd 
Zo  11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor 
              Cor en Tiny de Vroom – Faaij; Cor van Zuijlen; overleden     
                          familie Houdijk-Hoogenboom. 
Vr     9.00 uur: voor een jarige. 

 
20 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd 
Zo 11.00 uur:  Eucharistieviering met leden van Inbetween. 
  Jo en Mien Borst-van Schaaik. 
Vr     9.00 uur:   Nog geen intentie. 

 
27 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd; zondag “Laetare” 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 
  Piet van Zuilen: overleden familie Doorn-Baars. 
Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart; uit eerherstel. 
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3 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met leden van de koren 
  Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven; 
  Marjan Faaij-Kaptein; Bep Faaij-van der Nol. 
Do  10.00 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein. 
Vr 9.00 uur: Voor een jarige. 
 
 
 
 

Het beste vasten is:  

• Vasten van negatieve woorden en zeggen van vriendelijke woorden. 

• Vasten van ontevredenheid en ons hart vullen met dankbaarheid. 

• Vasten van woede en ons hart vullen met zachtmoedigheid en geduld. 

• Vasten van pessimisme en ons hart vullen met hoop en optimisme. 

• Vasten van zorgen en ons hart vullen met vertrouwen in God. 

• Vasten van klagen; ons hart vullen met de eenvoudige dingen in het  

   leven. 

• Vasten van spanning en ons hart vullen met gebeden. 

• Vasten van bitterheid en verdriet en ons hart vullen met vreugde. 

• Vasten van egoïsme en ons hart vullen met compassie voor anderen. 

• Vasten van niet willen vergeven en ons hart vullen met verzoening. 

• Vasten van woorden en ons hart vullen met de stilte door naar anderen  

   te luister 

 
10 april: PALMZONDAG, Palmwijding met het lijdensverhaal 
Zo  11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween. 

            Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Cor van Zuilen; 
            Marie Streng-Verkleij. 

! Di 19.30 uur: In de kerk van Schoonhoven: Viering van Barmhartigheid 
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PAASTRIDUUM vindt plaats in de kerk van Schoonhoven 

14, 15 en 16 april  
De viering van Witte Donderdag  
Do  19.30 uur: in Schoonhoven: Viering van de instelling van de  
                          H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en 
                          van het gebod van de naastenliefde 
Goede Vrijdag 
De Kruisweg 
Vr  15.00 uur: in Haastrecht Kruisweg van onze Heer Jezus Christus. 

            met leden van de koren 
      19.30 uur: in Schoonhoven Viering van het lijden en sterven van de  
                          Heer 
Paaswake                      
Za   21.00 uur: in Schoonhoven: Heilige Paasnacht, Paaswake  

Overleden familie Hoogenboom-Houdijk; overleden familie    
Houdijk-Steenkamer; Ardy, Jo en Rie Bahlmann-Koot; 
overleden familie Steenkamer-Van Eijk. 

 
17 april: HOOGFEEST VAN PASEN 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween. 
  Niek en Annie Mulder-van Rossum; Jan Streng en Bep 

Steenbergen; Bertus en Marie Stolwijk-Lut en dochter Letta. 
Ma 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van de koren. 
  Nog geen intentie. 
Vr 9.00 uur: Voor een jarige. 
 
24 april: 2e zondag van Pasen; Beloken Pasen;  
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 
  Jo en Mien Borst-van Schaaik. 
Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer. 

 
1 mei: 3e zondag van Pasen 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween. 
  Bep Faaij-van der Nol. 
Do  10.00 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein. 
Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart; uit eerherstel 
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8 mei: 4e zondag van Pasen 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met leden van de koren. 
  Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven; 

Cor en Tiny de Vroom – Faaij; Cor van Zuilen. 
Vr  9.00 uur:  Reinier Hoeboer. 

  
15 mei: 5e zondag van Pasen 
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 
  Piet van Zuilen. 
Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart en uit eerherstel. 

 
22 mei: 6e zondag van Pasen 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van Inbetween. 
  Floor Hoogenboom; Niek en Annie Mulder-van Rossum; 
  Jo en Mien Borst- Van Schaaik. 
26 mei  Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer  
       11.00 uur: Tijd en plaats nog niet vastgesteld. 
  Eucharistieviering met leden van de koren. 
Vr     9.00 uur: voor een jarige  

 
29 mei: 7e zondag van Pasen 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor. 
  Jo en Mien Borst-van Schaaik. 
Do  10.00 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein. 
Vr     9.00 uur: Ter ere van het H.Hart; uit eerherstel. 

  
5 juni: Hoogfeest van Pinksteren  
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor 
  Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven; 
  Joop en Greet Wolff-Schweigmann; Bep Faaij-van der Nol. 
? Ma  : Tweede Pinksterdag: Maria, Moeder van de kerk 
  Tijd en plaats nog niet vastgesteld. 
  Eucharistieviering met leden van de koren. 
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  PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 
   
 Eindstand Actie Kerkbalans 2021       €  47.932,41  

 (Eindstand Actie Kerkbalans 2020       €  51.485,-) 
              Begroting Actie Kerkbalans 2022         €  42.500,- 
 

 
PARKEREN BIJ DE PASTORIE EN KERK 
Nu de woning naast de kerk is verhuurd, beschikt de parochie nog over twee 
parkeerplaatsen voor de pastorie (aan de kant van de kerk). Deze zijn op 
zondag bestemd voor de koster en de priester. Op andere dagen voor 
degenen die werkzaam zijn in en rond de kerk 
Het terrein naast het kerkgebouw is – helaas – géén parkeerplaats, ook niet 
bij slecht weer. Wel kunt u even stoppen om mensen in of uit te laten 
stappen. U kunt uw auto op het Doelenplein of bij de brandweerkazerne 
parkeren. 
 
WELKOM PATER HOOGLAND 
Per februari is pater M.R. Hoogland in de woning naast de kerk gaan wonen.  
Een volgende keer zal hij zich nader voorstellen.  
Het huisnummer van de woning is gewijzigd in 61 A.  
Het adres van de parochie blijft Wal 61. De brievenbus vindt u tussen de kerk 
en de woning, bij de ingang voor de sacristie.   
 
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 

Jarigen 
26 februari wordt dhr. P. Porsul 83 jaar; ook 26 februari wordt mw. G. Fransen-
de Gier 85 jaar; 2 maart wordt dhr. J. Beerkens 88 jaar; 10 maart wordt mw. 
M. van der Paauw-Straver 80 jaar; 11 maart wordt dhr. D. van der Zweep 93 
jaar; ook 11 maart wordt mw. M. Stekelenburg-Dekkers 82 jaar; 14 maart 
wordt dhr. J. van Tilborg 83 jaar; ook op 14 maart wordt dhr. C. Krechting 80 
jaar; 15 maart wordt mw. C. Ravestein-Bolt 86 jaar; 17 maart wordt dhr. J. 
Kramer 92 jaar; ook 17 maart wordt dhr. J. Blaas 83 jaar; 20 maart wordt mevr. 
P. Verhoeff-Manders 81 jaar; 23 maart wordt mw. J. Nagtegaal-van Putten 84 
jaar; 27 maart wordt mw. J. van Schaik- van Geelen 87 jaar; 28 maart wordt dhr. 
M. Murck 88 jaar; 29 maart wordt mw. Kuijf-Overbeek 81 jaar; ook op 29 maart 
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wordt dhr. J. Wijdemans 81 jaar; 31 maart wordt dhr. J. van Veldhoven 86 jaar. 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 
Zieken:  Wij blijven bidden voor Paola Oosterlaken en Elly van Loon. 
 
Overleden:  
 Op 8 januari is in de leeftijd van 86 jaar overleden Johanna Maria Cornelia, 
Ans, van der Stam. 17 januari is zij na een afscheidsviering gecremeerd. 
 Op 15 januari is in de leeftijd van 76 jaar overleden Maria Adriana 
Margaretha, Ria, Bode-Vendrig. Op 21 januari is zijn na een afscheidsviering 
op ons kerkhof begraven. 
 Op 13 januari is in de leeftijd van 91 jaar overleden Theodorus Wilhelmus, 
Theo, Scheel. Er is in familiekring afscheid van hem genomen. 
 Op 9 februari is in de leeftijd van 97 jaar overleden, Antoinette Pauline Maria 
van der Mee-van Arendonk, de moeder van pastoor Van der Mee. Op 14 
februari is zij na een uitvaartplechtigheid in Leidschendam aldaar begraven. 
 
VASTEN 

We kunnen ons afvragen welke waarde en betekenis het voor christenen 

Heeft als zij zich iets ontzeggen wat op zich goed en nuttig is voor het in 

stand houden van ons lichaam. De H. Schrift en de christelijke traditie leren 

dat vasten een grote hulp is om de zonde en wat er toe leidt te vermijden….  

Daar wij allen gebukt gaan onder de zonde en de gevolgen ervan, wordt ons 

Vasten aangeraden, omdat we zo opnieuw vriendschap met de Heer kunnen 

sluiten. In onze tijd schijnt vasten zijn geestelijke betekenis te hebben 

verloren. Een cultuur die gekenmerkt wordt door de zoektocht naar 

materiële welvaart kent hem eerder de waarde toe van een therapeutische  

maatregel ten behoeve van het lichaam. Vasten is zeker goed voor de 

lichamelijke gezondheid. Voor gelovigen is de vasten echter op de eerste 

plaats een ‘therapie’ die alles geneest wat in de weg staat om Gods wil te 

aanvaarden. De vastentijd kan ons helpen om ons egoïsme te beteugelen en 

ons hart te openen voor de liefde tot God en de naaste, voor het eerste en 

grootste gebod van de nieuwe Wet, de samenvatting van  het hele evangelie. 

Bovendien draagt de vastberaden vastenpraktijk er toe bij lichaam en ziel van 

de mens sterker te verenigen, de zonde te vermijden en te groeien in het 

vertrouwd-zijn met God. 

                                                                              Emeritus-paus Benedictus 
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                            PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 

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

De misintenties voor de maanden tot en september  
kan men tot 1 mei door geven. 

 

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven  
 Maandags om 14.00 uur, of m.i.v. de zomertijd om19.00 uur,  

wordt  de rozenkrans gebeden. 
27 februari: 
Zo 9.00 uur: H. Mis met samenzang.  Markan Geertruida Maria Hartmann-

Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; 
overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en 
broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul 
Masih Safar; Marie- José Wijdicks; Antonio Spandri; Johanna 
Bartels-Florentinus en Henri Alexander Bartels; overleden 
familie Drost-Spaan, Ria Bulle-Veld; Annie Overbeek; Jos 
Elshof; Gerard van Gent (Jaargetijd): Ria Bode-Vendrig. 

Wo 19.00 uur: Aswoensdagviering met samenzang 
 

6 maart: 
Zo 9.00 uur: H. Mis met het koor Sursum Corda: Overleden ouders Driesen-

Fiddelaar en Ria; Jan Stekelenburg; overleden ouders Mansour 
Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; 
overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Tonny 
Roels; Luis Tores; Jos Elshof; Johanna Bartels-Florentinus; 
Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gé en Freddie 
Looman; voor een jarige; Jozef Jans; Ans van der Stam; Henk 
van Breukelen. 

Wo 9.00 uur: Pater Penning de Vries. 
 

13 maart: 
Zo 9.00 uur: H. Mis met samnezang:  Markan Geertruida Maria Hartmann-

Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; 
overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en 
broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul 
Masih Safar; overleden opa; Johanna Bartels-Florentinus; 
Annie Overbeek; Jos Elshof. 

Wo 9.00 uur: Overleden familie Sprinkhuizen; zuster Ludovica Luijben. 
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20 maart: 
Zo 9.00 uur: H. Mis met het koor Sursum Corda   

Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden ouders 
Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; 
overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Catharina 
van Disseldorp; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Elshof; Daan 
en Sjaan Van Berkesteijn-Mourits; Ria Bode-Vendrig. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 

27 maart: 
Zo 9.00 uur: H. Mis met samenzang 

Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden 
ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden ouders Mansour 
Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; 
overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Johanna 
Bartels-Florentinus; overleden familie Drost-Spaan; Annie 
Overbeek; Sophie Paalvast; Jos Elshof; overleden ouders De 
Kruijf-Van Rooijen en Sjaan, Joop en Arie. 

Wo 9.00 uur:  Overleden familie Sprinkhuizen. 
 

3 april: 
Zo 9.00 uur: H. Mis  Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Jan 

Stekelenburg; Catharina van Disseldorp; overleden ouders 
Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; 
overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; uit 
dankbaarheid, ter ere van Maria; Johanna Bartels-Florentinus; 
Jos Elshof; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gé 
en Freddie Looman; overleden ouders Mouris-van Klaren; 
Henk van Breukelen 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 

10 april: Palmzondag van het Lijden van de Heer  
Zo 9.00 uur: H. Mis  Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; 

overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden ouders 
Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; 
overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Johanna 
Bartels-Florentinus; Annie Overbeek; Jos Elshof; voor een 
jarige; Daan en Sjaan Van Berkesteijn-Mourits; Jozef Jans; Ans 
van der Stam 

Di   19.30 uur: Viering van Barmhartigheid 
Wo 9.00 uur: Voor een jarige. 
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14, 15 en 16 april Paastriduüm in Schoonhoven 
met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake 
Do 19.30 uur: Eucharistieviering: viering van de instelling van de Eucharistie, 

van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van 
de naastenliefde.  

Vr  15.00 uur : Kruisweg van onze Heer Jezus Christus. 
 19.30 uur: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer.  
Za 22.00 uur: Heilige Paasnacht 
 

17 april: Hoogfeest van Pasen 
Zo 9.00 uur: H. Mis   Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Elisabeth 

Kovatsevits (jaargetijde) Johanna Bartels-Florentinus; Theo 
Driesen; Jos Bulle; Herman Mensch; Ton Avontuur; overleden 
ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike 
Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; 
pastoor Hans Vergeer; Petrus van Arendonk; overleden 
moeder Sprinkhuizen; Jos Elshof; Johanna Bartels-Florentinus; 
voor een jarige; overleden ouders De Kruijf-Van Rooijen en 
Sjaan, Joop en Arie; Ria Bode-Vendrig. 

Ma     Er is geen mis in Schoonhoven. 
          !  11.00:  in Haastrecht: Eucharistieviering met medewerking van 

koorleden 
Wo 9.00 uur: Voor een jarige. 
 

24 april: 2e zondag van Pasen; Beloken Pasen;  
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
Zo 9.00 uur: H. Mis Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; 

overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden opa; 
Johanna Bartels-Florentinus; Theo Driesen; overleden fam. 
Drost-Spaan; Annie Overbeek; Jos Elshof; Gerard van Gent; 
Daan en Sjaan Van Berkesteijn-Mourits; Ans van der Stam. 

Wo 9.00 uur: Petrus van Arendonk; voor een jarige. 
 

1 mei: 3e zondag van Pasen 

Zo 9.00 uur: H. Mis. 
Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden familie 
Sprinkhuizen; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; 
Gé en freddie Looman; Jozef Jans; Johanna Bartels 
Florentinus; Henk van Breukelen. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
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8 mei: 4e zondag van Pasen 
Zo 9.00 uur: H. Mis.  Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; 

overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Wouter ter Aar; 
Annie Overbeek; overleden ouders De Kruijf-Van Rooijen en 
Sjaan, Joop en Arie; Johanna Bartels- Florentinus. 

Wo 9.00 uur: Antoinette Roels. 
 

15 mei: 5e zondag van Pasen 
Zo 9.00 uur: H. Mis  Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Julia Jeltje 

Postma-Brandsma; Daan en Sjaan Van Berkesteijn-Mourits; 
Ans van der Stam; Ria Bode-Vendrig; Johanna Bartels- 
Florentinus. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 

22 mei: 6e zondag van Pasen  
Zo 9.00 uur: H. Mis   Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; 

overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Carina Hastrich-
Postma; Johanna Bartels-Florentinus. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 
26 mei:  Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer 
Do 9.00 uur: H. Mis 
 

29 mei: 7e zondag van Pasen 
Zo 9.00 uur: H. Mis   Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden 

familie Sprinkhuizen; overleden familie Drost-Spaan; Johanna 
Bartels-Florentinus; uit dankbaarheid, ter ere van Maria. 

Wo 9.00 uur: Voor een jarige. 
 
5 juni  Hoogfeest van Pinksteren 
Zo 9.00 uur: H. Mis met enkele leden van ons koor. 

Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Herman Mensch; 
Ton Avontuur; Ruud Kocken; Theo Driesen; Henk en 
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gé en Freddie Looman: 
Jozef Jans; Ans van der Stam; Johanna Bartels- Florentinus; 
Henk van Breukelen. 

?Ma 9.00 uur: Tweede Pinksterdag, H.Maria, Moeder van de kerk. 
  H. Mis met leden van ons koor. 
Wo 9.00 uur: Voor een overleden vader. 
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