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     INFORMATIEBLAD  
 

                            MAART 2023 
 

 
 

Colofon 

Het volgende informatieblad verschijnt op 2 april. Kopy vóór 22 maart  

Houd u voor het actuele nieuws de website in de gaten: www.barnabasparochie.nl en www.sintjandd.nl. 

RK parochie St. Barnabas Grote Haven 8 2851 BC Haastrecht   

Het Pastoraal Team is te bereiken via tel.: (0182) 513056 van 9 - 12 uur.                                                                                               

Pastor van dienst:  

Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, belt u dan naar (0182)-586036.            

Secretariaat is te bereiken dinsdag- en donderdagochtend  9.30 – 12.00 uur. Tel. 0182-382455. 

Email: info@barnabasparochie.nl site: www.barnabasparochie.nl 

Bankrekeningen  

Actie Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17. Overige giften: NL71 RABO 0361 4102 04    

 
 
VIERINGEN EN MISINTENTIES 
 
Zondag 5 maart 11.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan van Paassen m.m.v. Inbetween 
overleden familie Van Doorn – Baars; Annie Mouris – van Leeuwen en echtgenoot; Thea van Leeuwen – 
de Koning; Bep Faaij – van der Nol; overleden familie De Roos – van Vliet; overleden familie Houdijk 
 
Vrijdag 10 maart 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland 
 
Zondag 12 maart 11.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland m.m.v. Caeciliakoor 
Sjaan Baars-Hoogenboom; Pieter Stolwijk ( jaargetijde); Emil Wolff; overleden familie De Vos – Nobel;  
Joop Steenbergen; Lies van Geenen – Mayenburg; Cor en Tiny de Vroom – Faaij  
 
Vrijdag 17 maart 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland  
 
Zondag 19 maart 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v. Inbetween 
Thea van Leeuwen – de Koning; Gerard en Ria Hoogland – Rentinck; overleden familie de Roos – van Vliet; 
Bep Spruit - Houdijk 
 
Vrijdag 24 maart 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Hoogland 
 
Zondag 26 maart 11.00 uur: Eucharistieviering met pastor Kuipers m.m.v. Caeciliakoor. 
Sjaan Baars – Hoogenboom; Emil Wolff; Piet van Zuilen; Joop Steenbergen; Lies van Geenen – Mayenburg  
 
 
OVERLEDEN 
 
14 februari: Gerardus van Dijk, Gerard, in de leeftijd van 98 jaar  

23 februari: Wilhelmus Theodorus van Doorn, Wim, in de leeftijd van 84 jaar  

 

 

http://www.barnabasparochie.nl/
http://www.barnabasparochie.nl/
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Vastenactie 2023: Harapan Jaya  

 

De Vastenactie 2023 richt zich dit jaar op het project 

‘Harapan Jaya’, Hoop die overwint. Harapan Jaya is een 

centrum in Indonesië van de zusters Franciscanessen 

op Sumatra en Timor. Zij zetten zich in voor gehandi-

capte kinderen en zorgen voor medische en maat-

schappelijke begeleiding 

 

Drie activiteiten t.b.v. de Vastenactie 

Vastenactie 2023 organiseert tijdens de vastentijd drie specifieke activiteiten: 

• Indonesië 
5 maart: een lezing over Indonesië en verkoop Aziatische gerechten. 

• Happen & Trappen 
19 maart: Happen & Trappen. Een dagje fietsen (of met de auto) van Gouda naar Boskoop 
en daarna door naar Bodegraven, met op elke locatie een specifieke activiteit en 
Indonesische lekkernijen.  

• Bach op Wieltjes 
1 april (geen grap!): Bach op Wieltjes. Een masterclass Matthäus Passion die op één dag 
wordt gegeven, startend in Moordrecht en eindigend in Bodegraven. 

 

Bach op Wieltjes! 

 

Voor sommigen is het een ‘must’, een terugkerend ritueel 
om, voorafgaande aan het Paasfeest, de Matthäus Passion te 
beluisteren. Je moet er wel de tijd voor nemen: ruim twee en 
een half uur! En eerlijk is eerlijk je moet jezelf wel even 
overwinnen: de muziek is soms overweldigend, te groots en 
te machtig….  
We willen u op zaterdag 1 april een handje helpen. U bent 
van harte welkom om te luisteren naar de Passion. Niet naar 
een koor, maar naar een geweldige CD waarop The 
Monteverdi Choir, onder leiding van John Eliot Gardiner te 
horen is. Maar het is wel Bach op wieltjes! Dus pomp je 
(fiets)banden alvast maar op. 
09.30 uur: inloop met koffie in de kerk van Moordrecht, 
Oosteinde 22.  
09.45 uur: Inleiding op het meesterwerk van Bach   
10.00 uur: aanvang van het eerste deel     

12.00 uur: we verplaatsen ons op (fiets)wieltjes naar de Victorzaal in Waddinxveen, waar de WJD 
jongeren ons trakteren op een heerlijke lunch. Nou ja trakteren….een gift voor hun reis naar 

https://www.sintjandd.nl/event/lezing-over-indonesie-en-verkoop-aziatische-gerechten
https://www.sintjandd.nl/event/happen-en-trappen
https://www.sintjandd.nl/event/bach-op-wieltjes
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Portugal is natuurlijk ‘welkom’. 
13.15 uur: Op eigen wieltjes verplaatsen we ons naar de Willibrorduskerk in Bodegraven. 
14.00 uur: We luisteren in de kerk naar het tweede deel 
15.00 uur: Op wieltjes gaan we weer naar huis.  

Tijdens het luisteren beschikt u over de gehele tekst. In het te gebruiken boekwerk staan op de 
rechter pagina de teksten afgedrukt van het gezongen en ‘gesproken’ woord in het Duits én in 
het Nederlands, op de linker pagina staat informatie over wat u hoort.  

Tip: neem een kussentje mee! 

Opgave vóór dinsdag 28 maart bij het secretariaat van uw eigen kerk. Zij zullen u dan vertellen 
dat voor Bach op wieltjes op de dag zelf een bijdrage wordt gevraagd voor ons 
vastenactieproject: Harapan Jaya! 
Pastor Rob Lijesen 

Achter in de kerk vindt u flyers en de posters met activiteiten die in de Vastentijd gehouden 

worden. Wij verwijzen u ook naar de site www.barnabasparochie.nl  en www.sintjandd.nl.  U 

kunt ook doneren door een bijdrage in de collectebus te doen. Wij bevelen deze actie van harte 

bij u aan. 

 
 

 

 

Caritas Banneux N.D 

 

 

 

 

                        
 

 

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, 

een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en 
ontmoeting met andere mensen. 

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom 

van Banneux. 

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, 

verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. 

Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel 

gebruik moet maken. 

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 

**  Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van  

vrijdag 2 juni t/m dinsdag 6 juni 2023 (geheel verzorgd) kosten slechts € 325.- 

Bisdom Rotterdam. 

voor de bedevaarten: 

Mw. A.W. Opstal 

Westlaan 62 

2641 DN Pijnacker  

tel: 015 3693148. 

Dhr. G.J. de Bruijn 

Polderweg 12 a 

2493 ZA ‘s Gravenhage 

tel: 070 3205872 

http://www.barnabasparochie.nl/
http://www.sintjandd.nl/
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begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg 

**  Een één daagse bedevaart op zaterdag 13 mei 2023 kosten slechts € 70.-                              

       begeleid door Diaken A. van Aerle 

**  Een twee daagse bedevaart op zaterdag 20 en 21 mei 2023 kosten slechts € 145.- 

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure 
raadplegen. 

U kunt deze aanvragen bij: 

Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan 

tel. 015  3693148   e-mail  : paula_opstal@hotmail.com 

evt. bij: Dhr. G.J. de Bruijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 


