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PASEN -  HEMELVAART  -  PINKSTEREN 
We vieren nog steeds Pasen, 50 dagen lang.  
Op 26 mei vieren we de Hemelvaart van Christus. 
 
Er is op Hemelvaart een Eucharistieviering  
in Schoonhoven om 9.00 uur en in Haastrecht om 11.00 uur 
 
Daarna wordt het Pinksteren. Voor ons christenen is dat 
het begin, het ontstaan van de Kerk van Christus. Na de dood en de 
verrijzenis van de Heer waren de leerlingen nog vol met vragen en angstig om 
wat er zou gaan gebeuren. Met Pinksteren kwam de heilige Geest over hen. 
Zij waren zo vol van vreugde dat dit alle andere gevoelens en feiten overtrof 
en zij gehoor gaven aan de opdracht die Jezus hen had gegeven: Gaat dus en 
maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest. Mt, 28,19. 
Wij hebben die H. Geest nodig, ook vandaag de dag! Dit vers uit Mattheus is 
de leidraad voor parochievernieuwing, een initiatief dat binnen de RK Kerk in 
de belangstelling staat. Met deze H. Geest kunnen we komen naar een bloei 
van onze geloofsgemeenschap, die aanstekelijk werkt voor mensen die 
zoekend zijn naar invulling van hun bestaan en naar kracht om niet gebukt te 
gaan onder de moeilijkheden van het leven.  De H. Geest vervult ons met 
vreugde, moed en kracht om te kunnen getuigen van onze goede God. Dat 
kan door aankondiging en spreken over het Goede Nieuws, maar ook met 
dienstbaarheid en beschikbaarheid om mee te (blijven) werken in onze 
parochies. Niemand kan hierin ontbreken, iedereen kan bijdragen.  
 
Zowel op eerste als op tweede Pinksterdag is er in beide parochies een 
viering! In Schoonhoven om 9.00 uur en in Haastrecht om 11.00 uur. 
 
 
PINKSTERNOVEEN  “De Geest verbindt”  27 mei – 4 juni. 
In de aanloop naar Pinksteren, om speciaal te bidden voor de komst en de 
vernieuwing van de H. Geest in ons en in onze kerk, bidden we deze 
Pinksternoveen. Er is een initiatief ontstaan voor een ronde langs de zes 
gemeenschappen van parochie Sint Jan de Doper 
en de parochies St. Barnabas in Haastrecht en  
dit jaar ook de H. Bartholomeus in Schoonhoven.  
De voorgangers zijn de plaatselijke gebedsleiders. 
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DE ROUTE EN THEMA’S VAN DE VIERINGEN: 
Vrijdag 27 mei 19.30 uur: Bodegraven; thema: Bidden. 
Zaterdag 28 mei 19.30 uur: Boskoop; thema: Vergeven. 
Zondag 29 mei: in de zondagse vieringen om 9.00 en 11.00 uur 

voorbede om de komst van de H. Geest 
 
Maandag 30 mei 19.30 uur:  
Schoonhoven; thema: Gastvrijheid. 
Schoonhoven doet voor de eerste keer mee met de Pinksternoveen. 
Ria Geurts en Hans de Jong verzorgen deze gebedsviering van ongeveer 30-40 
minuten. De viering is met medewerking van het koor Sursum Corda. Na afloop 
is er achter in de kerk gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. 
 
Dinsdag 31 mei 19.30 uur: Gouda; thema: Troost 
Woensdag 1 juni 19.30 uur: Moordrecht; thema: Vertrouwen. 
Donderdag 2 juni 19.30 uur: Waddinxveen; thema: Zorgzaamheid 
 
Vrijdag 3 juni 20.00 uur:  
Haastrecht; thema: Welkom zijn. 
Een interkerkelijke viering georganiseerd door het Hapis met medewerking 
van het koor Inbetween. De viering is dit jaar geen openluchtviering, maar 
vindt plaats binnen in de Nederlands Hervormde kerk (Kerkplein 9). 
 
Zaterdag 4 juni 19.30 uur: Reeuwijk; thema: Zingen. 
 
 

We nodigen u uit voor de noveen, om één, meerdere, 
of misschien wel negen dagen mee te bidden om de 
komst van de H. Geest.  
Adressen van de RK kerken vindt u op de parochiesite  
en de poster achter in de kerk. 
 
 

Werkgroep Pinksternoveen,  
namens Haastrecht Erna Erberveld en namens Schoonhoven Ria Geurts en 
Hans de Jong. 
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Heilige Geest Concreet 

Vijftig dagen na Pasen mogen we het 
pinksterfeest weer vieren. Een subliem 
slotakkoord van een hele paastijd. De heilige 
Geest daalt neer over de apostelen, de kerk 
wordt geboren, de eerste christenen 
beginnen aan hun missie, de opdracht van de 
Heer zelf gekregen: gaat heen, onderricht 
alle volken, doopt ze in de naam van de 
Vader de Zoon en de heilige Geest en leert ze te onderhouden alles wat ik u 
heb opgedragen. 

Die Geest lijkt zo vaag. Bij God de Vader hebben we allemaal wel zo onze 
beelden: Hij is de Schepper, de bron van alle leven, de grond van ons 
bestaan. Bij God de Zoon is het al helemaal duidelijk: in Hem is God mens 
geworden, één en al liefdevolle barmhartigheid. Maar de God de Geest…… 

Als we in de Handelingen van de Apostelen over de heilige Geest op 
Pinksteren lezen, lijkt het dat we al niet veel wijzer worden. Joden uit allerlei 
landen en streken horen anderen ineens in hun moedertaal spreken. Het is 
zo’n wonderlijke vertoning dat buitenstaanders denken dat iedereen 
stomdronken is. De Geest lijkt maar een vage kracht waarvan je haast moet 
hopen dat hij niet in je vaardig wordt…. 

Maar in dit verhaal schuilt nou juist het geheim en onthuld precies het 
tegenovergestelde! De Geest bewerkt nogal wat in hun (en dus ook in ons!). 
Mensen die elkaar gewoonlijk niet verstaan, begrijpen elkaar. “In hun 
moedertaal” staat er zelfs, zo vertrouwd. 

De heilige Geest is Gods kracht die in ons werkzaam is. Paulus zou het later in 
één van zijn brieven beschrijven. De Geest schenkt geweldige dingen: 
wijsheid, verstand, goede raad, sterkte, wetenschap, godsvrucht, liefde voor 
Gods Naam. De vruchten hiervan zo mogelijk nog geweldiger: liefde, vreugde, 
vrede,  geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. Hoe concreet wil je het hebben? 

In onze wereld zijn er heel andere geesten werkzaam. De geest van hebzucht 
en macht, van trots en eigenbelang. De vruchten ervan zijn verschrikkelijk. 
Mensen vermoord, volken op de vlucht, levens verwoest. Kennelijk wordt 
Gods Geest niet zomaar over je vaardig. 
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We moeten bidden om die Geest. We moeten God toch echt zélf toelaten in 
ons leven. Dán kan Zijn Geest het goede werk in ons doen en leren mensen 
elkaar verstaan. 

Zullen we de opdracht van de Heer maar weer opnieuw omarmen? Getuigen, 
in woord en daad, van Zijn Geest en mensen opnieuw winnen voor de liefde 
van God. De wereld heeft het nodig…. 

Pastoor van Klaveren 

 

  De heilige Geest zet ons in beweging  

  met de Geest van de Verrezen Heer ! 

 

 

VAN HET PAROCHIEBESTUUR 
Allereerst een groot compliment aan allen die hebben borg gestaan voor een 
goed verloop van alle vieringen in de aanloop naar en rond Pasen. De 
vieringen werden best redelijk tot goed bezocht en er was hard gewerkt om 
de kerkgebouwen weer sfeervol in te richten. 

Ook dank aan allen die hun steun (weer) hebben toegezegd bij de Actie 
Kerkbalans. Elders in dit nummer wordt daar in detail aandacht aan besteed. 
We zijn er echter nog niet, want t.o.v. de begroting 2022 gaapt nog een 
potentieel tekort in beide parochies. Bemoedigend was wel dat er ook sprake 
was van een aantal nieuwe deelnemers aan de Actie Kerkbalans. Deze 
hebben inmiddels een persoonlijke bedankje daarvoor ontvangen. 

Achter de schermen zijn de diverse leden van het bestuur flink bezig. Zo 
krijgen de Jaarrekeningen 2021 steeds meer vorm, is geïnventariseerd welke 
verschillende tarieven en betalingsregelingen er bestaan teneinde hierin 
meer logica aan te brengen, worden gesprekken gevoerd met actieve 
vrijwilligers om meer structuur in het vrijwilligerskader aan te brengen en 
wordt naarstig gezocht naar extra vrijwilligers om de kar mede te trekken. 
Dat laatste is echt nodig om ook op termijn vitale parochiegemeenschappen 
te kunnen blijven. Want het lijkt wel of van alles automatisch verloopt, maar 
buiten het zicht van veel parochianen zijn soms enkelingen bezig de 
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parochiegemeenschappen drijvend te houden. Dat gaan we zo niet lang 
volhouden…… 

Ik heb al eerder aangegeven dat er behoefte bestaat aan bijvoorbeeld 
mensen die iets kunnen betekenen op het gebied van onderhoud, met name 
voor de locatie Haastrecht. Op diaconaal gebied hebben we twee vrijwilligers 
gevonden die de PCI willen bemensen – maar er is ruimte voor meer. Op 
beide locaties zijn avonden geweest waarbij diverse bij de liturgie betrokken 
vrijwilligers met elkaar van gedachten hebben gewisseld over hoe de 
organisatie van één en ander (nog) vloeiender kan. Gelukkig hebben op beide 
avonden een aantal parochianen hun vinger opgestoken om ook in 
coördinerende zin taken die vroeger door de priester of een betaalde kracht 
werden verricht op zich te nemen. Mocht u dit lezen en denken: ik wil mijn 
talenten ook ter beschikking stellen, neem dan vooral contact met mij op: 
fjmarcus56@gmail.com of via 06 10814372. 

Inmiddels wordt sinds Pasen een bloemetje van de week uitgereikt aan een 
parochiaan die een steuntje in de rug wel kan gebruiken. Kent u ook zo’n 
parochiaan, meld hem of haar dan aan bij Tiny Houdijk in Haastrecht en 
Yvonne de Jong in Schoonhoven (of via het secretariaat). 

Tot zover deze update. Wordt vervolgd! 
Frank Marcus, vicevoorzitter 
 

WEEK VAN DE NEDERLANDS MISSIONARIS 
Elk jaar wordt er met Pinksteren campagne gevoerd voor 
het welzijn van Nederlandse missionarissen en 
missionaire werkers. Ze hebben onze steun nodig.  
Er zal in het Pinksterweekeind een deurcollecte zijn. 

 

STEUN DE VOEDSELBANK  
De Voedselbank geeft mensen en gezinnen met een (te) 
smalle beurs  een welkome aanvulling op de 
levensmiddelen die zij zelf kunnen kopen. Het is mooi dat 
iedereen via deze collecte voor de  Voedselbank kan delen 
met degenen die het echt nodig hebben.   

 Op Sacramentsdag 19 juni zal er een deurcollecte zijn voor de Voedselbank. 
 

mailto:fjmarcus56@gmail.com
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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VORMSEL 
Dit jaar zijn er vijf tieners gestart met de voorbereiding op het ontvangen van 
het sacrament van het Vormsel.  Na de zomervakantie start er een nieuwe 
groep voor kinderen die dan naar groep 8 van de basisschool of het 
middelbaaronderwijs gaan. Er is een informatieavond voor ouders op dinsdag 
21 juni. Waar dat is wordt nog bekend gemaakt. U kunt zich daarvoor 
aanmelden via het secretariaat info@barnabasparochie.nl  of 
info@bartholomeusparochie.nl. 
 
BEDEVAARTEN 
Het bedevaartseizoen is weer in volle gang. Achter in de kerk vindt u diverse 
folders en info over één of meerdaagse bedevaarten. 
 
KEVELAER 
Op 4, 5 en 6 augustus is er een bedevaart naar Kevelaer, waarbij pastoor Van 
Klaveren meegaat als geestelijk begeleider.  Folder met informatie over het 
programma en aanmelding vindt u achter in de kerk. 
 
NATIONALE BEDEVAART NAAR BRIELLE  -  9 juli  
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden 
dat in Brielle negentien geestelijken hun 
leven gaven. Wij kennen hen als de Mar-
telaren van Gorcum. Het Bedevaartsoord 
Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder 
wijze bij stilstaan. Te midden van de 
oorlog en het geweld in hun tijd hebben 
zij vastgehouden aan het geloof. Hun 
voorbeeld kan ons kracht geven om net 
als zij trouw te blijven aan ons geloof. We 
bidden in het Bedevaartsoord in Brielle 
op hun voorspraak voor de intenties die 
wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dage-
lijkse realiteit zijn. De Nationale Bedevaart op 9 juli begint om 11:00 uur met 
een plechtige Eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant 
en wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie.  
Online op bedevaart 
Op onze parochiesite staan enkele filmpjes waarmee u alvast online een 
bezoek kunt brengen aan Brielle. Zie ook www.martelarenvangorcum.nl  
 

mailto:info@bartholomeusparochie.nl
http://www.martelarenvangorcum.nl/
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Elke zondag  is er na de H. Mis 
koffiedrinken in de zaal van de pastorie 

 

          PAROCHIE ST. BARNABAS 
 
          Stand collecte t/m april                   €  2.714,-  
          (maandelijks wordt de stand op de parochiesite geplaatst)                                                

 
 

  
 

JUBILARISSEN 
Op 15 mei zijn Lida Verdoold en Anneke van Dijk vanwege hun 40-
jarig lidmaatschap van het dames- en herenkoor gehuldigd.  
Zij hebben een onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging met 
oorkonde ontvangen en zijn in de bloemetjes gezet. Van harte proficiat! 
 
BARNABASFEEST 
Op zondag 12 juni vieren wij het feest van Sint Barnabas. Wij vieren dit in een 
feestelijke Eucharistieviering. Daarna bent u van harte uitgenodigd voor een 
kopje koffie in de pastorietuin. 

 
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 

Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder: 
27 mei wordt dhr. A Baars 90 jaar; 5 juni wordt mw. H. van Velzen - Hagen  
96 jaar; ook op 5 juni wordt mw. H. Holierhoek-Verouden 81 jaar;  
8 juni wordt mw. B. Oostendorp - van Vliet  93 jaar; 10 juni wordt  
mw. G. Rost-van der Voorn 85 jaar; 14 juni wordt mw. W. Mulder-van der 
Horst 80 jaar; 19 juni wordt mw. J. Boere-Steenkamer 90 jaar; 29 juni wordt 
mw. L. Dekker-van Doorn 86 jaar; 30 juni wordt dhr. J. Huurman  85 jaar;  
5 juli wordt dhr. C. Maarseveen 82 jaar; 7 juli wordt mw. C. Klever - van 
Peperstraate 90 jaar; 7 juli wordt dhr. M. Kruitbosch 84 jaar;  
10 juli wordt mw. E. Hartman-Cornelis 84 jaar. Allen van harte proficiat! 

Zieken   Wij bidden voor alle zieken, met name voor Antoinet Kok. 

Overleden 
 6 april is overleden in de leeftijd van 91 jaar, Adriana Johanna Catharina, 
Sjaan, Baars-Hoogenboom. Er is in besloten kring afscheid van haar 
genomen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hgkd.nl%2Foverig_nieuws%2Frommelmarkt-zaterdag-27-september%2F&ei=m80mVY6lAYmksAHi84O4Dg&bvm=bv.90491159,d.ZWU&psig=AFQjCNHz6XUXbreta8b5LnwMkiP-itMf0Q&ust=1428692742920703
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 8 april is overleden in de leeftijd van 90 jaar Gerardus Carolus Johannes 
Maria, Gerard, Van Poppel. Op 14 april is hij na een afscheidsviering op ons 
kerkhof begraven. 
 13 april is in de leeftijd van 95 jaar overleden Johanna Elizabeth, Annie, van 
Dijk-Slootjes. Op 20 april is zij na een afscheidsviering op ons kerkhof 
begraven. 
 3 mei is in de leeftijd van 87 jaar overleden Maria Anna Johanna, Ria, 
Hoogland-Rentinck. Op 10 mei is zij na een afscheidsviering op ons kerkhof 
begraven. 

 

 

ACTIE KERKBALANS 
We willen u informeren over de stand van zake.  
De gegevens uit voorgaande jaren, de begrote 
bedragen en de stand tot en met april 2022: 

Voor Haastrecht: 
2020 € 36.614 Eindstand  
2021 € 31.053 Eindstand  
2022 € 35.000 Begroot  
2022 € 33.697 Toegezegd  
2022 € 23.877 Tussenstand april, dit is 68 % van het begrote bedrag. 

Voor Schoonhoven 
2020 € 51.485 Eindstand  
2021 € 47.932 Eindstand  
2022 € 42.500 Begroot  
2022 € 40.427 Toegezegd  
2022 € 26.992 Tussenstand april, dit is 77% van het begrote bedrag. 

Dit zijn al mooie resultaten, maar er is nog een slag te maken. Met de 
toezeggingen komen we niet uit bij de begrote bedragen. 
Nog niet iedereen, ook parochianen die in het verleden hebben meegedaan, 
heeft gereageerd. Daarom worden in deze periode herinneringsbrieven 
verstuurd.  
Op de parochiesite vindt u maandelijks de resultaten van de Actie 
Kerkbalans. 
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VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht   

Elke vrijdag om 15.00 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden 

26 mei  Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer  
Do   11.00 uur: Eucharistieviering met leden van de koren. 
    Uit dankbaarheid tgv het 40 jarig huwelijk van Tinus en Ria  
     Streng-Mulder 
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; Gerard van Poppel;  

Peter Stolwijk 
Do  10.00 uur: Woord en communieviering 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  11.00 uur: Tweede Pinksterdag, H.Maria, Moeder van de kerk 
  Eucharistieviering met samenzang 
Vr     9.00 uur: Nog geen intentie. 

12 juni:   H. Drie-eenheid Barnabasfeest 

Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. 
  Emil Wolff; Jan Streng; Cor en Tiny de Vroom-Faaij;  
  Cor van Zuijlen; Joop en Greet Wolff-Schweigmann; 
  Gerard van Poppel. 

Vr 9.00 uur: Nog geen intentie. 

19 juni:   Sacramentsdag 

Zo 9.00 uur:Eucharistieviering Caeciliakoor;  
Piet van Zuilen 

Vr 9.00 uur: Gerard van Poppel. 
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26 juni  
Zo   11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. 
                           Emil Wolff; Wojciech Rossa,  
                           Mariska van Vliet, Ries Dekker; Ria Hoogland-Rentinck. 
Do  10.00 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein. 
Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart; uit eerherstel; Gerard van Poppel 

3 juli  

Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. 
Bep Faaij – van der Nol; Joop en Greet Wolff-Schweigmann. 

Vr. 9.00 uur: Nog geen intentie. 

10 juli  

Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween 
Peter Stolwijk; Emil Wollf; Jo en Mien Borst- van Schaaik; Cor 
en Tiny de Vroom-Faaij. 

Vr  9.00 uur: Nog geen intentie. 

17 juli 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. 
                           Jan Schalkwijk en overleden familie; Piet van zuilen. 
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie 

24 juli  
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. 
  Overleden fam. Hoogenboom-Houdijk; Emil Wolff. 
Do  10.00 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein. 
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie. 

31 juli 
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. 
                             Annie en Niek Mulder-van Rossum; Ria Hoogland-Rentinck.  
Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart; uit eerherstel. 

7 augustus  
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor 
                           Bep Faaij-van der Nol; Marie streng-Verkleij en Jan Streng. 



12 
 

Vr 9.00 uur: Nog geen intentie. 

14 augustus 
Zo  11.00 uur:  Eucharistieviering met Inbetween. 
                           Emil Wolff; Cor van Zuijlen; Cor en Tiny de Vroom-Faaij. 
?  Nog niet zeker 15 augustus Maria Tenhemelopneming in Schoonhoven 
Ma  19.30 uur:Eucharistieviering met het koor Sursum Corda. 

Vr 9.00 uur: Nog geen intentie. 

21 augustus  
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. 
                           Jan en Mien Borst- van Schaaik. 
Vr 9.00 uur: Nog geen intentie.  

28 augustuss 

Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. Piet van Zuilen; Emil Wolff. 

Vr 9.00 uur: Uit dankbaarheid; ter ere van Maria. 

4 september 

Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor. Joop en Greet Wolff-
Schweigmann; Bep Faaij-van de Nol. 

Herhaalde oproep ! 
Zoals in het parochieblad is aangegeven door de voorzitter van het 
parochiebestuur zijn er verschillende vacatures te vervullen. Het tekort 
kunnen we gaan merken als zij die de afgelopen tijd nog wat stapjes harder 
zijn gaan lopen er bijvoorbeeld een paar daagjes of wat langer tussenuit 
gaan. Bij de mededelingen in de kerk is er al vaak een oproep gedaan, maar 
zonder resultaat. Er is dringend behoefte aan Er is dringend behoefte aan 
minimaal 2 extra kosters (man en/of vrouw) voor de mis op vrijdagochtend 
9.00 uur en voor uitvaarten. Als we met meerdere kosters zijn, die per  
toerbeurt meedraaien, zitten we niet omhoog als er plotseling iemand uitvalt 
en hoeft iedereen maar af en toe koster te zijn als hij of zij kan. Het zou heel 
vervelend en triest zijn als deze vieringen niet kunnen plaatsvinden omdat er 
geen koster is. Dat moment kan er ineens zijn. 
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Elke zondag  is er na de H. Mis 
koffiedrinken in 'De Overkant'. 

 

           PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS 
 
        Stand collecte t/m april  € 3.395,- 
          (maandelijks wordt de stand op de parochiesite geplaatst)                                                

 
 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
Sinds 1 februari 2022 woon ik op de pastorie in Schoonhoven. Met dit stukje 
vertel ik op verzoek kort iets over mezelf. Ik ben Pater Mark-Robin Hoogland, 
Passionist van Haastrecht (klooster Sint Gabriël) en sinds 2012 de provinciale 
overste, d.w.z. de eindverantwoordelijke voor de Passionisten in Nederland 
en Noord-Duitsland. Daarnaast ben ik momenteel bestuurslid en secretaris 
van de KNR, de conferentie van de 189 ordes en congregaties die de Kerk in 
Nederland rijk is, die de belangen van de religieuzen in Nederland behartigt 
en hierbij ook nauw samenwerkt met de Bisschoppenconferentie. Pastoraal 
werk heb ik altijd gestalte gegeven vanuit de spiritualiteit van onze 
Congregatie, dus in herinnering aan het Lijden van Christus met bijzondere 
aandacht voor mensen die niet in het centrum staan van de Kerk en de 
maatschappij, zoals in het ziekenhuis, de Pater Karel Kapel in Munstergeleen, 
met studenten, in LHBT-groepen in de Kerk, Portugeestalige migranten en 
daarbij persoonlijk pastoraat en geestelijke begeleiding. Sinds mijn promotie 
tot doctor in de theologie ben ik op verscheidene manieren actief in de 
academische wereld in binnen- en buitenland. In mijn vrije tijd, zogezegd, en 
vanwege het nijpende priestertekort ga ik voor in de liturgie in enige 
geloofsgemeenschappen, met name dus ook in de Sint Jan de Doper parochie 
en in Schoonhoven en Haastrecht. Dit is voor mij Brood-nodige geestelijke 
voeding. 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, zullen wij dit jaar ons klooster in Haastrecht 
verkopen, omdat het te groot voor ons is geworden. De zes oudste paters 
gaan als communiteit in Oudewater wonen. Omdat ik in de buurt wilde 
blijven en bij de kerk wilde wonen, en Schoonhoven een mogelijkheid bleek, 
ben ik hier neergestreken – wat ook fijn is omdat ik uit Snelrewaard kom, 
dichtbij. Door de vriendelijkheid en inzet van het parochiebestuur en allerlei  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hgkd.nl%2Foverig_nieuws%2Frommelmarkt-zaterdag-27-september%2F&ei=m80mVY6lAYmksAHi84O4Dg&bvm=bv.90491159,d.ZWU&psig=AFQjCNHz6XUXbreta8b5LnwMkiP-itMf0Q&ust=1428692742920703
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goede vrijwilligers in Schoonhoven heb ik mij hier vanaf het begin zeer 
welkom gevoeld. Heel hartelijke dank hiervoor! 

Hoewel ik in de parochie dus in feite slechts een assistent ben en maar op 
heel bescheiden schaal iets kan betekenen, hoop ik dat mijn aanwezigheid en 
activiteit iets positiefs zullen bijdragen. Met name na de vieringen is er een 
goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. 
Spreek mij gerust aan! 
Gods zegen en al het goede! 
Pater Mark-Robin Hoogland C.P. 
 

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE 
 

Gedoopt in de Paasnacht zijn: 
  Lia Mores, dochter van Giovanni en Marta Mores.  
  Isabel Paloni, dochter van Francesco en Sara Paloni. 
  Bianca Mores, dochter van Emmanuele en Miriam Mores. 

Getrouwd 
♥ Op 23 april zijn getouwd in Berg en Terblijt, Francesco Mores en Gloria Leonardi. 
Zij zijn gaan wonen in Cadier en Keer. Van harte gefeliciteerd! 

Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:  
23 mei wordt mw. B. Moolenaar-Hagen 87 jaar; 24 mei wordt mw. H. de Wit-
Drubbel 89  jaar; ook 24 mei wordt dhr. B. van den Brink 84 jaar; 25 mei 
wordt mw. M. Boetzel-van Lathum 82 jaar; ook op 25 mei wordt  
mw. de Laet-Wolfkamp 83 jaar; ook op 25 mei wordt dhr. L. Kapoen 84  jaar; 
28 mei wordt mw. G. Driesen-Stolwijk 84 jaar; 1 juni wordt mw. J. Correljé-
Dikhooff 84  jaar; ook op 1 juni wordt mw. E. Vogelaar-Derksen  82 jaar;  
17 juni wordt mw. G. van Arkel-Murk 90 jaar; 26 juni wordt mw. J. Lensen  
81 jaar; 30 juni wordt mw. W. van der Pol-van Schaik 91 jaar; 3 juli wordt  
dhr. B. Becking 82 jaar; 5 juli wordt mw. W. de Lange-Murk 81 jaar; 6 juli 
wordt mw. J. Kroon-Kouwenberg 88 jaar; ook op 6 juli wordt mw. C. Krechting-
Gijsbertsen 81 jaar en ook op 6 juli wordt dhr. A.  Verweij 80 jaar.   
Allen van harte gefeliciteerd! 

Zieken  
Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken, Elly van Loon 
en Bea Sangers. 
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VIERINGEN EN MISINTENTIES SCHOONHOVEN 
 
26 mei:  Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer 
Do 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. 
  Daan en Sjaan Van Berkesteijn-Mourits; 
29 mei:             7e zondag van Pasen 
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met Sursum Corda. Overleden ouders 

Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden familie Sprinkhuizen; 
overleden familie Drost-Spaan; Johanna Bartels-Florentinus; 
uit dankbaarheid, ter ere van MariaDiny van Buren- van der 
Klugt. 

Wo 9.00 uur: Voor een jarige 
 
5 juni  Hoogfeest van Pinksteren 
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met Sursum Corda. 

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; Overleden ouders De Kruijf-van Rooijen, 
Sjaan, Arie en Joop. 

Ma 9.00 uur: Tweede Pinksterdag, H.Maria, Moeder van de kerk. 
  Eucharistieviering met samenzang. 
Wo 9.00 uur: Voor een overleden vader. 
 
12 juni:   H. Drie-eenheid   
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met Sursum Corda. Johanna Bartels-

Florentinus; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Theo 
Driesen; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Diny 
van Buren-van der Klugt; Ria Bode-Vendrig. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 
19 juni:   Sacramentsdag 
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. 
  Johanna Bartels-Florentinus; Henri Alexander Bartels;  
  overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Dora Elbertse-

Vermeer; Chris van Meurs (jaargetijde); Jan Stouthart; 
  Chris van der Horst (jaargetijde); voor een jarige. 
Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
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26 juni  
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met Sursum Corda 
  Johanna Bartels-Florentinus; Petrus van Arendonk; overleden 

ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Markan Geertruida Maria 
Hartmann-Selamat; overleden familie Drost-Spaan. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 
3 juli  
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang; Johanna Bartels-

Florentinus; Jozef Jans; Gé en Freddie Looman; Henk van 
Breukelen; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Henk 
en Geertruida de Groodt-van Neerijnen. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 

10 juli  
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang Johanna Bartels-

Florentinus; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en 
Ria;Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Carina 
Hastrich-Postma; Diny van Buren-van der Klugt; voor een 
jarige. 

Wo 9.00 uur: Marie-José Wijdicks; Betsie Veraart. 
 
17 juli 
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Johanna Bartels 

Florentinus; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Ria 
Bode-Vendrig; Netty van der Mee – van Arendonk Overleden 
ouders De Kruijf-van Rooijen, Sjaan, Arie en Joop.  

Wo 9.00 uur: Overleden familie Sprinkhuizen. 
 
24 juli  
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, Johanna Bartels-

Florentinus; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Jana 
Broos; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 
31 juli 
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Johanna  Bartels-

Florentinus; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; 
overleden familie Drost-Spaan; overleden ouders Driesen-
Fiddelaar en Ria. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
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7 augustus  
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang ; Johanna Bartels-

Florentinus; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Henk 
en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gé en Freddie 
Looman; Jozef Jans; Henk van Breukelen.   

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
 
14 augustus 
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering. Johanna Bartels-Florentinus; overleden 

ouders Driesen-Fiddelaar en Ria;  Markan Geertruida Maria 
Hartmann-Selamat; Diny van Buren-van der Klugt; Overleden 
ouders De Kruijf-van Rooijen, Sjaan, Arie en Joop. 

 
? Nog niet zeker: 15 augustus Maria Tenhemelopneming   
Ma 19.30 uur: Euchaistieviering met Sursum Corda. 
 
Wo 9.00 uur: Voor een jarige 
 
21 augustus  
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. 
  Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders De Kruijf-van 

Rooijen, Sjaan en Arie en Joop; verleden ouders Driesen-Fiddelaar 
Wo 9.00 uur: Voor een jarige. 
  
28 augustus 
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met Sursum Corda. 

Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders Driesen- 
Fiddelaar en Ria; Zuster Ludovica Luijben;  

  overleden familie Drost-Spaan; Markan Geertruida Maria  
                           Hartmann-Selamat; Herman Mensch; Ton Avontuur;  
  voor een jarige. 
Wo 9.00 uur: Uit dankbaarheid; ter ere van Maria. 
 
4 september 
Zo 9.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Johanna Bartels-

Florentinus; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Henk 
en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gé en Freddie-
Looman; Jozef Jans; Henk van Breukelen. 

Wo 9.00 uur: Nog geen intentie. 
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                                    Geschenken van de 

            Heilige Geest  
gave  van wijsheid 
 

  die aanvoelt wat echt goed is, 
  voor mij en voor anderen. 
   Kom, heilige Geest, 
   laat mij groeien in wijsheid. 
 

gave van inzicht 
 

  die helpt om te begrijpen wat er gebeurt, 
  rondom mij en in mij. 
   Kom,heilige Geest, 
   maak helder wat duister voor mij is. 
 

gave van raad 
 

  die ik vind in het evangelie, 
  en bij betrouwbare mensen om mij heen. 
   Kom, heilige Geest, 
   dat ik goede keuzes mag maken. 
 

gave van sterkte 
  die weerbaar maakt en moedig, 
  ook als het leven moeilijk is. 
   Kom, heilige Geest, 
   dat ik volhoud het goede te doen. 
gave van  geloof 
  in God die heel veel van me houdt, 
  en mij houvast geeft in het leven. 
   Kom, heilige Geest, 
   versterk mijn vertrouwen. 
 

gave van  liefde 
 

  die mij het goede doet zien in elke mens, 
  en helpt te vergeven en nabij te zijn. 
   Kom, heilige Geest, 
   ik wil U en mijn medemensen liefhebben. 
 

 

gave van ontzag voor God 
 

  die altijd verrassend nieuwe kansen schept, 
  en mij helpt zijn schepping te eerbiedigen. 
   Kom, heilige Geest, 
   beweeg mij. 


	29 mei:              7e zondag van Pasen

