
 
 
 
 

KLEINE ONDERONS                                          redactie:boskoop@sintjandd.nl 
 

 
 

Boskoop 56e jaargang | week 19-20  10 mei t/m 23 mei 2021 
 
Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50,  
2771 DE Boskoop, tel. 0172-212309.    
Secretariaat telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 09.00 en 11.30 uur.  
Informatie ook via website www.sintjandd.nl 
Bankrekening nr. NL09 RABO 0108 5011 83 t.n.v. R.K. Parochie St. Jan 
de Doper inz Joh. Doper Boskoop. 

 
Agenda 
U kunt alle vieringen meevieren via de livestream. 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
 
Maandag 10 mei 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. In de viering 

wordt de Rozenkrans gebeden. 

Donderdag 13 mei  Hemelvaartsdag                                             

9.00 uur geen viering in Boskoop.                    

9.00 uur Eucharistieviering in 

Bodegraven.                                                                          

11.00 uur Eucharistieviering in 

Gouda. 

Zondag 16 mei 9.00 uur Eucharistieviering met Pater 

Peelen sj.                                                         

Gerard en Nellie Vlasveld, Johannes 

Maria de Jong 

Maandag 17 mei 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. In de viering 

wordt de Rozenkrans gebeden. 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Zaterdag 22 mei Pinksterzaterdag                                         

19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren en diaken 

Sander Verschuur.                                     
Jaargetijde José van Vliet-Stigter, Piet-

jan Vermeulen, overleden ouders Van 

der Werf-van Zoest en zoon Ton, 

overleden ouders Uitenbroek-Romijn 

en Annet, Mark Hendrikman   

Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag                                            

9.00 geen viering in Boskoop                  

9.00 uur Eucharistieviering  in 

Bodegraven                                                   

11.00 uur Eucharistieviering in Gouda 

en Waddinxveen.   

Maandag 24 mei     Tweede Pinksterdag                                     

9.00 uur Eucharistieviering in 
Reeuwijk                                                           

11.00 uur Eucharistieviering in 

Waddinxveen.                                                  

19.00 uur geen viering in Boskoop                        

Mei-Mariamaand___________________________________________________                                                                                  
In de maand mei wordt in de maandagavondviering de Rozenkrans 

gebeden. 

Aanmelden vieringen van Hemelvaart en Pinksteren_______ 
Voor de vieringen van Hemelvaart, eerste Pinksterdag en tweede 
Pinksterdag kunt zich aanmelden bij de desbetreffende 
secretariaten. 
bodegraven@sintjandd.nl, gouda@sintjandd.nl, 

waddinxveen@sintjandd.nl, reeuwijk@sintjandd.nl 

 

mailto:bodegraven@sintjandd.nl
mailto:gouda@sintjandd.nl
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
mailto:reeuwijk@sintjandd.nl
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Actuele gegevens i.v.m. Corona: kijk op de website_________ 
In deze “Corona” tijd waarin alles in korte tijd veranderen kan, willen 
we iedereen attenderen op de website! Soms zijn 
nieuwsbriefberichten na een dag al niet meer actueel en/of correct.. 
Hartelijk dank voor uw/jullie begrip. 

We hebben vanaf nu 50 plaatsen in de kerk en 20 in de parochiezaal. 
Voor het reserveren van een plaats kunt u bellen met het 
secretariaat of u stuurt een email naar boskoop@sintjandd.nl  

Altaardiensten:__________________________________________________________                           
Zondag 16 mei: Maruscha 
Zaterdag 22 mei: Ryan 
                                                                                                                                                                                  
Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 1 maart: Mevr. C.W.M. Verlaan-van Tol en mevr. 

P.A.C. van der Wal 

Benoeming nieuw teamlid per augustus 2021_______________                                            

Eind april is gebleken dat het bisdom het initiatief heeft genomen het 

pastorale team van onze parochie te versterken. Daartoe ontvingen 

wij de volgende brief:                                                                                              

Geachte teamleden en bestuursleden,                                                        

Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de verschillende 

parochies en parochie-verbanden te voorzien in de nodige personele 

bezetting ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in 

liturgie, pastoraat, catechese en diaconie.                                                                   

Met deze brief wil ik u informeren en aan u bevestigen dat pastor 

W.T.M. Kuipers in augustus zijn nieuwe benoeming in uw midden zal 

aanvaarden om als priester werkzaam te zijn in uw parochie van Sint 

Jan de Doper (Gouda, Bodegraven, Boskoop, Moordrecht, Reeuwijk 

en Waddinxveen), in goede samenwerking met de pastoor en de 

andere leden van uw pastorale team.                                                                             

De gesprekken met u als team en als bestuur, ter voorbereiding op 

de nieuwe benoeming, zijn positief verlopen, hetgeen mij van beide 

kanten schriftelijk is bevestigd.                                                                                   

We zijn pastoor Kuipers dankbaar dat hij als priester van ons bisdom 

mailto:boskoop@sintjandd.nl
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de bereidheid heeft om in uw parochie in teamverband werkzaam te 

zijn en dat u hem als pastor en teamlid in uw midden wilt 

aanvaarden. Ik heb het vaste vertrouwen dat u met elkaar in staat 

zult zijn goed samen te werken, tot opbouw en voortgang van de 
parochiegemeenschap van Sint Jan de Doper.                                                 

Graag wil ik u vragen om als bestuur en team de komst van pastor W. 

Kuipers aan uw parochianen bekend te maken.                                                 

Met vriendelijke groet, mgr. A J. van Deelen, vicaris-generaal. 

Pastor Kuipers is 64 jaar, geboren en getogen in Bodegraven en op 
dit moment pastoor in de parochie Christus Koning in Bleiswijk en 
omgeving. Zijn benoeming hier moet mede gezien worden in het 
kader van ontwikkelingen binnen het bisdom waarbij – vanwege het 
teruglopende aantal priesters in het bisdom - een pastoraal team op 
termijn verantwoordelijk kan worden gemaakt voor de pastorale 
zorg in meerdere parochies. Wij hopen dat pastor Kuipers zich 
binnen onze parochie snel thuis zal gaan voelen. 
 
Beperkte verruiming bij vieringen______________________________ 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte 
verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij 
vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die 
meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken 
mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale 
aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie 
die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe 
vinden de bisschoppen. 
In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal 
gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 
30.   
Voor onze H. Joannes de Doperkerk in Boskoop geldt dat wij 50 
parochianen in de kerk en 20 parochianen in de parochiezaal 
mogen toelaten. U bent van harte welkom!!!! 
De bisschoppen benadrukken dat de huidige covid-cijfers nog steeds 
vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het 
protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-
Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle 
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regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne 
enzovoort. 
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat 
de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn 
de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de 
beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol 
zorgvuldig te blijven uitvoeren. 
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-
nieuws/beperkte-verruiming-in-r-k-kerk-voor-grote-
kerkgebouwen-met-ingang-van-29-april 
Begrafenissen 
Het aantal aanwezigen bij een begrafenis mag sinds 28 april weer 
maximaal 100 personen zijn. 
 
Dragen mondkapjes                                                                                                   
Ondanks dat de vaccinatiegraad gestaag toeneemt, nemen we alle 
hygiëne maatregelen onverkort in acht – dus inclusief het dragen van 
het mondkapje. 
Bij gezondheidsklachten blijft u thuis!!!!!!  
Hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en 
dringend advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, 
tijdens de viering en bij het verlaten van de kerk. Zowel voor uw 
eigen als voor andermans veiligheid.  
 
Regels in de kerk                                                                                                                
Ga op een plaats zitten waar een groen kaartje ligt!!! 
1 kaartje= voor 1 persoon 
2 kaartjes naast elkaar = voor een echtpaar of één huishouden. 
De kerk is groot genoeg om meer dan voldoende afstand van elkaar 
te houden. 

In sommige beuken hebben wij de plaatsen verminderd of 
veranderd. Neem dus plaats in alle beuken, ook aan de 
Biezenzijde. Voorkom drukte in de andere beuken!! 
Wij geven elkaar geen hand. Wij zingen niet mee tijdens de viering.                                                                                            
Bij de communie: Volg de aanwijzingen van de koster op, ontsmet 
uw handen. Graag uw boekje meenemen naar huis of in een van de 
witte dozen leggen. 

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/beperkte-verruiming-in-r-k-kerk-voor-grote-kerkgebouwen-met-ingang-van-29-april
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/beperkte-verruiming-in-r-k-kerk-voor-grote-kerkgebouwen-met-ingang-van-29-april
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/beperkte-verruiming-in-r-k-kerk-voor-grote-kerkgebouwen-met-ingang-van-29-april
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Na afloop van de viering vragen wij u om de kerk te verlaten via één 
van de drie uitgangen die het dichtstbij uw plaats is. Biezenzijde, 
kerkplein/Mariakapel zijde of de grote uitgang.  
Houdt u met het naar buiten lopen en op het plein ook 1,5 meter 
afstand van elkaar! 
 

Pinksternoveen in Reeuwijk____________________________________ 
Reeuwijk organiseert een Pinksternoveen van 14 tot en  en 23 mei 
nu corona voor de tweede maal een grotere noveen door het Groene 
Hart verhindert. Ook een noveen tussen de geloofsgemeenschappen 
van onze parochie st. Jan de Doper lijkt niet verstandig. De noveen in 
Reeuwijk start op vrijdag 14 mei om 19.00 uur. Tot de eerste 
pinksterdag zal er elke avond een viering zijn. Op zondag 16 mei dan 
wordt de noveen viering meegenomen in de eucharistieviering van 
09.00 uur. 
Bij iedere viering zal één van de gaven van de Geest worden belicht, 
bovendien elke avond is er muzikale begeleiding en bidden we om 
de komst van de Geest. 
U kunt de avond zelf meevieren door aanwezig te zijn, er is plaats 
voor ongeveer 45 personen. U kunt reserveren via het secretariaat 
Reeuwijk. tel.0182-392310. 
Maar u kunt ook gewoon thuis meevieren via de live 
stream:www.kerkomroep.nl - Reeuwijk –Petrus en Paulus kerk. 
De pinksternoveen vrijwilligers uit Reeuwijk. 
 
Mocht u de Pinksternoveen thuis willen meevieren, bij onze H. 
Joannes de Doperkerk on Boskoop is het Pinksternoveen boekje te 
verkrijgen. 
 

Sam’s Kledingactie_________________________________________________ 
Op 12 mei a.s. kunt u in Boskoop uw herdraagbare kleding en 
schoenen inleveren bij de H. Joannes de Doperkerk aan de A.P. van 
Neslaan 50 van 08.30-12.00 uur. De inzameling is voor het project 
“betere leefomstandigheden voor schoolkinderen in Kanaga,            
DR Congo” van  Cordaid. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden kunnen niet worden 
ingeleverd. 
 

http://www.kerkomroep.nl/

