Belangrijk Nieuws

Pastoor
Van der Mee
verlaat onze
beide parochieS
Pastoor Van der Mee heeft een
nieuwe pastorale taak ontvangen van Mgr. Van den Hende. Met enthousiasme gaat hij
de nieuwe uitdaging aan maar
met pijn in het hart gaat hij
daarom -na ruim 32 respectievelijk 24 jaar- de parochies
in Schoonhoven en Haastrecht
verlaten.

- Na 32 jaar -

- Na 24 jaar -

H. Bartholomeusparochie

St. Barnabasparochie
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Woord van God

Jezus sprak tot hen: “Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak
toen Ik nog bij u was:
Alles moet vervuld worden wat over Mij geschreven staat in
de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen.”
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen
van de Schriften.
Hij zei hun: “Zo spreken de Schriften (dit is het Oude Testament)
over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging
onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis van de
zonden in zijn naam”.
“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.
Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft
dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn
toegerust.”
Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië.
Hij hief de handen omhoog en zegende hen.
(Lucas 24, 44- 50)
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Aan de parochianen van Schoonhoven en Haastrecht
Met deze brief wil ik aan u als parochianen van de H. Bartholomeusparochie
en van de St. Barnabasparochie bekend maken dat uw pastoor, de zeereerwaarde heer J. van der Mee, een nieuwe pastorale taak zal aanvaarden.
Met ingang van 15 juli 2021 zal pastoor van der Mee uw parochies van Schoonhoven en Haastrecht verlaten en voor een periode van twee jaar als priester
werkzaam zijn in het bisdom Groningen-Leeuwarden ten dienste van de missionaire inzet van de Neocatechumenale Weg in het noorden van ons land.
Pastoor Van der Mee blijft priester van het bisdom Rotterdam. Desgevraagd
heb ik hem met vertrouwen vrijgesteld voor zijn nieuwe pastorale en missionaire taak als priester. Als bisdom Rotterdam zullen wij hem in zijn leven
en werken ondersteunen, en graag wens ik pastoor Van der Mee Gods zegen
toe bij de vervulling van zijn nieuwe priesterlijke opdracht.
Het afscheid van pastoor Van der Mee van uw parochies betekent dat in uw
gemeenschappen een pastorale vacature ontstaat die op korte termijn om
invulling vraagt. Met ingang van 15 juli aanstaande zal ik eerst een waarnemend pastoor benoemen ten behoeve van de voortgang van de pastorale
zorg in uw parochiegemeenschappen. In een later stadium zal worden voorzien in een meer permanente opvolging van pastoor Van der Mee.
Op korte termijn zal overleg plaatsvinden met leden van het parochiebestuur en zal het parochiebestuur van beide parochies worden aangevuld.
De gemeenschap van de Neocatechumenale Weg in uw parochie zal vanuit
de eigen beweging door een priester worden begeleid. Deze taak zal niet
worden vervuld door de waarnemend pastoor en de uiteindelijke opvolger.
Graag vraag ik uw gebed. Als parochies van Schoonhoven en Haastrecht
bent u al geruime tijd samen onderweg. Voor de tijd die komt bid ik u allen
de nodige inspiratie toe om in geloof, hoop en liefde verder te gaan op de
weg van het evangelie en in die geest te blijven samenwerken.
+ J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam
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Woord van de pastoor
Beste parochianen,
Meer dan 32 jaar, vanaf 1 december 1988, mocht ik pastoor zijn in
de parochie van de heilige Bartholomeus en 24 jaar, vanaf juli 1997 van
de parochie St. Barnabas te Haastrecht. Het is meer dan de helft van
mijn leven. In al die jaren heb ik
met velen mogen optrekken. Ik heb
veel kinderen mogen dopen, kinderen voorbereid op de eerste communie en het heilig vormsel. Ook menig jong stel is in de kerk getrouwd.
Zieken mocht ik begeleiden en onze
dierbaren begraven. Ik ben verbonden geraakt met zoveel mensen.
Het zijn generaties geworden.
De parochie werd mijn leven. We
hebben samen veel beleefd, met
hoogtepunten, teveel om op te noemen, met droevige gebeurtenissen
en ook moeilijke momenten, waar
het niet altijd goed ging met elkaar.
Ik ben dankbaar voor al deze jaren;
heel veel mensen ben ik veel dank
verschuldigd. Ik heb met zoveel
mensen zo goed kunnen samenwerken en we hebben zo veel kunnen
doen in al die jaren. De beide parochies mogen er zijn. En ik kan alleen
om vergeving vragen waar ik zaken
niet goed heb gedaan en mensen
heb gekwetst.
Nu komt er een tijd van afscheid,
met alles los laten en achter me laten. Dat zal wennen zijn, voor mij
en ook voor veel parochianen.

Ruim een jaar geleden, begin maart
2020, nog voor het coronavirus ons
de nodige beperkingen oplegde,
heeft mijn bisschop, Mgr. Van den
Hende mij al gevraagd om een nieuwe taak te aanvaarden. Daar heb ik
mij toen beschikbaar voor gesteld.
Door de hevigheid van de coronacrisis kon daar niet meteen invulling
aan gegeven worden. Wel ben ik
langzamerhand gewend geraakt aan
de nieuwe werkelijkheid, die een
keer zou gaan beginnen.
Ik heb mij ook bezonnen op mijn
toekomst. Vanwege de intense jaren, leek het mij goed een tijd iets
anders te doen dan meteen te gaan
werken in een grote parochie, dat
veel plaatsen zal omvatten. Er is
ook meer nodig in onze tijd, om de
kerk tot leven te laten komen.
Ik heb de bisschop dan ook gevraagd
om voor een tijd mijn inzet te kunnen geven aan een nieuwe missionaire opdracht, zoals dat gestalte
krijgt in vele plaatsen in ons land,
verzorgd door de Neocatechumenale Weg, in harmonie met de bisschoppen.
De bisschop heeft mij daar 2 jaar
voor vrijgesteld. Dat waardeer ik
zeer en ik ben de bisschop zeer
dankbaar voor deze mogelijkheid
die mij gegeven wordt.
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Ik heb de bisschop gevraagd niet teveel tijd te laten verlopen in de aankondiging van mijn vertrek en mijn
daadwerkelijke vertrek. De vakantietijd is dan een goed moment. Na het
beëindigen van mijn werkzaamheden
voor de parochie, met ingang van 15
juli, kan ik mij voorbereiden op mijn
nieuwe toekomst die na de vakantie
kan beginnen. Zo kan ik ook mijn verhuizing goed organiseren, dat zeker
veel vraagt, en zorg dragen voor een
goede overdracht van veel zaken.
Er komt een nieuwe en een andere
tijd voor mij en voor de beide parochies. Ik ben blij dat de bisschop
eerst een waarnemend pastoor zal
aanstellen. Hij zal de zorg voor de
beide parochies op zich nemen.

Met een dankbare hartelijke groet,
blijf ik verbonden met velen.
We zullen afscheid nemen maar elkaar ook hier en daar blijven zien,
want er blijft een verbondenheid
door onze éne Kerk, die mij en ons
allen zo dierbaar is
Pastoor Joost van der Mee

Nieuw adres
Mijn nieuwe adres
in Groningen wordt:
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen

Middels het schrijven van de bisschop en deze brief van mij aan u
bent u enigszins op de hoogte. Hoe
het verder gaat zal gecommuniceerd worden via onze gebruikelijke
kanalen, met name via onze site. Ik
ben nog niet weg, maar het komt
wel dichtbij. Komende tijd zal in
het teken van dit vertrek staan.
Ik prijs de Heer voor deze 32 jaren
van mijn priesterschap in de Krimpenerwaard. Ik ga van harte door
met mijn priesterlijke werkzaamheden, want ik wil Christus en zijn
Kerk blijven dienen, met mijn gaven
door de Heer gegeven en ook met al
mijn tekorten. Het is mijn roeping.
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Pastoor Van der Mee
Dank u wel!
Na meer dan 30 jaar voor de parochie
Schoonhoven en bijna 25 jaar voor
de parochie in Haastrecht gezorgd te
hebben, gaat u ons verlaten. Uw vertrek gaat ons zeer aan het hart, maar
het is ons ook gegeven u zo lang hier
gehad te mogen hebben.
Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. Wat u voor velen betekend heeft is teveel om op te noemen. U heeft altijd gezorgd dat we
in de parochies de Eucharistie hebben kunnen vieren, zowel op zaterdag als op zondag en door de week.
U heeft ons een grote liefde voor
de kerk gegeven. De liturgie was u
heilig. U heeft zoveel zorg en aandacht besteed aan alle vieringen.
Ook heeft een openheid gehad voor
de (geestelijke) vernieuwingen in de
kerk. Voor onze gezinnen heeft u
een grote inzet laten zien. Met veel
betrokkenheid heeft u afscheid genomen van onze dierbaren.
Onze kerkgebouwen staan er goed
bij na ook ingrijpende restauraties. U
heeft steeds voor voldoende financiële middelen gezorgd. U hield niet op
om de mensen (binnen en buiten de
parochie) te vragen bij te dragen. Wij
staan er goed voor, zegt het bisdom!
U bent een motor geweest, een aanjager, een stimulator, (maar bovenal) een geestelijke vader en onze
broeder in geloof.

Wij gaan samen verder en al het goede willen we bewaren en in stand
houden, met de inzet van allen die
de kerk een warm hart toedragen,
want ook de Krimpenerwaard verdient een levendige parochie.
Namens veel parochianen, vanuit het
kerkbestuur, secretarissen Giovanni
Mores (Schoonhoven) en Adriaan Houdijk (Haastrecht) en onze secretarieel
medewerkster Monique Stouthart.
Dank u wel voor: Ontelbaar vele Eucharistievieringen,
oecumenische
diensten, vieringen in zorginstellingen, ruim 700 doopjes, meer dan
200 huwelijken en nog veel meer
afscheidsvieringen,
kinderclubjes
Kom in de Kring en de Doorlopers,
Kajos en Keldergroep, Rock Solid,
voorbereidingen op doop, huwelijk,
communie en vormsel, filmavonden,
verzoeningsvieringen, kerkbestuursvergaderingen, huisbezoeken, verwelkomen van alle nieuwkomers,
ziekenzalvingen, catechese voor
volwassenen,
adventsvieringen,
cur
sussen voor kinderwerkers, ouders en echtparen, Mariage Course, gespreksgroepen, gezinsdagen,
gebedsvieringen, restauratie- en
bouwvergaderingen, vrijwilligersavonden, bedevaarten naar Banneux
en Lourdes, geestelijke begeleiding
en persoonlijke gesprekken, openstelling van de kerk, ziekencommunie, etc. Wij wensen u Gods zegen
en bidden u alle goeds toe in het
noorden van het land!
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Nog enkele open vragen Er zal gekeken worden wie wat kan
Met het aanstaande vertrek van
pastoor van der Mee moet er veel
geregeld worden. Niet alles zal blijven zoals het was. Of alle Eucharistievieringen in het weekend en
door de week blijven doorgaan is
een belangrijke vraag, want daar
ontmoeten we elkaar als geloofsgemeenschap.
Er wordt nu nog gesproken met de
(tijdelijk) waarnemend pastoor, die
in eerste instantie voor de voortgang van onze parochies zal zorgen.
Er zal ook gekeken worden waar we
daarna als parochies bij zullen aansluiten. Het bisdom Rotterdam is
immers georganiseerd in 24 clustereenheden.

Bestuur
Er zal nader invulling gegeven worden aan de uitbreiding van het bestuur. Meerdere leden zijn aan het
eind van hun termijn. Een aantal
bestuursleden zal aanblijven, belangrijk voor de continuïteit. Nieuwe bestuursleden vanuit de parochie
zijn gevraagd en voorgelegd aan
de bisschop. De bisschop zal waarschijnlijk ook mensen van buiten
de parochie aanstellen om ons als
parochie te helpen. Met een aantal
ondersteunende werkgroepen, zoals de tuingroep, de werkgroep voor
het onderhoud van de gebouwen en
een contactgroep om zorg te hebben
voor elkaar, kunnen zij aan de slag.

doen en hoe we als parochie goed
verder kunnen gaan. Dat alles zal
in de komende weken verder uitgewerkt worden. Alle nadere informatie daaromtrent vindt u steeds op
onze site (www.barnabasparochie.nl
en www.bartholomeusparochie.nl)

Afscheid nemen
Hoe kunnen we afscheid nemen?
In deze tijd van (aflopende) coronamaatregelen zijn er nog enkele
beperkingen. Wij laten de pastoor
niet zomaar gaan. In het weekend 3
en 4 juli willen we het afscheid nemen organiseren. Op zaterdagavond
doen we dat in Schoonhoven na de
avondmis van 17.30 uur. Bij goed
weer in de pastorietuin en anders in
‘De Overkant’. Op zondag 4 juli na
de Eucharistieviering van 11.00 uur,
nemen we afscheid in Haastrecht.
Bij goed weer in de pastorietuin en
anders in ‘De Thuishaven’.
Het zal geen afscheidsreceptie zijn
met handen geven en dergelijke,
maar een goed samenzijn om elkaar
te groeten.

Verhuizen
Na het afscheid zal de pastoor werk
maken van zijn verhuizing. Dat zal
best wat tijd vragen, want hij heeft
hier een groot deel van zijn leven
liggen van meer dan 30 jaar met
alles wat hij verzameld heeft. Zijn
nieuwe taak in Groningen zal medio
augustus beginnen.
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Met een nieuwe missieopdracht naar Groningen
onder de begeleiding van de heilige Martinus.
Hij zegt: “Schuw de arbeid niet”.
Om met gezinnen te werken aan de opbouw van de kerk,
door de verkondiging van het evangelie.
Het geloof komt door de verkondiging van Gods liefde en
het luisteren met een open hart naar Gods liefde
geopenbaard in Christus.
Men zal steeds een weg van geloof en bekering moeten
gaan, zodat het zaadje van het geloof in ons mensen kan
groeien, met vallen en opstaan.
God is barmhartig en trouw.
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