
 
 
 
 

KLEINE ONDERONS                                          redactie:boskoop@sintjandd.nl 
 

 
 

Boskoop 56e jaargang | week 21-22  24 mei t/m 6 juni 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 
Van harte welkom!!________________________________________________ 
We mogen vanaf heden weer 50 parochianen verwelkomen  in 
de onze vieringen in de kerk. En 20 in de parochiezaal. 
Reserveren  is nog steeds nodig, wilt  een plaats reserveren dan  
kunt u bellen met het secretariaat of u stuurt een email naar 
boskoop@sintjandd.nl                                                                                             
U kunt alle vieringen meevieren via de livestream. 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
 
Onze weekendviering voor Pinksteren is op zaterdag 22 mei. Helaas 

zijn hier geen kaarten meer voor beschikbaar. 

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                                                           

http://www.sintjandd.nl/
mailto:boskoop@sintjandd.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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11.00 uur Eucharistieviering in 

Waddinxveen.                                                  

19.00 uur geen viering in Boskoop                        

Zondag 30 mei 9.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren.                                                         

Jeanne Binken, Dit van Ooi-Houtman, 

Daan van der Voort. 

Maandag 31 mei 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. In de viering 

wordt de Rozenkrans gebeden. 

Zaterdag 5 juni                          19.00 uur Eucharistieviering met pater 

Peelen.                                                                 

Uit dankbaarheid voor een 40-jarig 

huwelijk, Arie en Annie Bakker-

Haagen, Theo Verkleij, Kees en Wil 

Vergeer-de Jong  

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. Hartelijk dank 
voor uw/jullie begrip. 

Altaardiensten:__________________________________________________________                           
Zondag 30 mei: Wesley, Michelle en Martin 
Zaterdag 5 juni: Martin en Marjolein 
                                                                                                                                                                                  
Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 24 mei: mevr. A.M. Boeters-Stolwijk en mevr. M.J.T. 
Houdijk-Verbij 

Dienst aan het huis des Heren: ________________________________________                                                                  

In de week van 24 mei: Mevr. C.M. van Ooi-Berndsen, mevr. E.W.M. 

Kroesmeijer-Kalmeijer, mevr. M.J.G. Vermeulen-Noorden, mevr. 

C.T.M. van der Loo-van der Meer 
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Pinkstercollecte: Week Nederlandse Missionarissen ____   
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke 
dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. 
Zo dragen wij met elkaar bij aan een meer rechtvaardige wereld voor 
iedereen. Meer informatie zie de 
website: www.weeknederlandsemissionaris.nl.  
Geeft u ook? Stort uw gift op IBAN: NL30RABO 0171 21 1111 
 
Koffie drinken_____________________________________________________________ 
Zodra het mooi weer is gaan we het koffie drinken buiten op 
ons mooie kerkplein weer opstarten op de zondagochtend na de 
viering. Nu maar bidden voor mooi weer!!! 

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 sinds 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 
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.                                                 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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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. 
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! 
 

Expositie_____________________________________________________________ 
In de komende maanden vindt u een foto expositie over de bouw van 
de huidige kerk 50 jaar geleden met foto’s uit ons archief. De 
expositie wordt in de loop van de komende maanden aangevuld met 
foto’s van het gebruik van onze kerk in de afgelopen 50 jaar. Zo is de 
expositie in september compleet en hopelijk zijn er dan verruimde 
maatregelen rondom corona.                                                                          
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Inmiddels hebben we plakboeken mogen lenen over de bouw van de 
kerk en het orgel. De moeite waard om te komen bekijken. Met dank 
aan mevrouw Van Ooi. 
September wordt een feestmaand met Open Monumentendag, 
Startzondag en we halen het feest van 50 jaar kerk in.  
Mocht u nog unieke, speciale foto’s hebben vanaf 1970 in en om ons 
kerkgebouw en wilt u deze aan ons uitlenen, neem dan contact op 
met het secretariaat. 
Wie wil er exposeren na september?                                                                
Door corona  en de maatregelen heeft het zoeken naar iemand, die 
wil exposeren, in de parochiezaal een tijdje stilgelegen. Want 
exposeren als bijna niemand gebruik maakt van onze mooie ruimte 
is niet aantrekkelijk.  We hopen dat als velen van ons gevaccineerd 
zijn en er weer activiteiten georganiseerd kunnen worden, we de 
parochiezaal weer in volle glorie in gebruik kunnen nemen. Wat 
wordt er halsreikend door velen uitgekeken naar het koffiedrinken 
na de viering, naar de koorrepetities en de groene kerk activiteiten. 
En natuurlijk kijken mensen ook weer verlangend uit naar de KBO 
activiteiten bridge, ontspanningsmiddag en koersbal. We hebben 
voorlopig geen kandidaten voor tentoonstellingen, dus als u zelf wilt 
exposeren in het najaar of u weet daar iemand voor: laat het ons 
weten. Groeten namens Anja Stolwijk, Tineke Verbakel en Karin de 
Wit. 

                                                   

Marriage course uitgesteld naar het najaar 2021_____________ 
Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan samen met je 
partner een Marriage Course in een sfeervol restaurant en neem 
“Tijd voor elkaar”! Jullie gaan samen acht avonden uit eten. Onder 
het genot van een heerlijk diner voor twee krijgen jullie toelichting 
op thema’s als conflicten oplossen, vergeving en familie. Met 
concrete vragen en oefeningen gaan jullie met z’n tweeën in gesprek.  
Onze parochie, Sint Jan de Doper, organiseert de cursus samen met 
de naastgelegen Franciscus en Clara parochie op acht 
vrijdagavonden (als corona het uiteraard toelaat) in het 
Schoutenhuis in Alphen aan den Rijn. De kosten zijn: €200,- per stel 
voor de gehele cursus (excl. drankjes). Interesse? Mail naar: 
marriagecourse@sintjandd.nl of bel naar: 0182-513056. 

mailto:marriagecourse@sintjandd.nl
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Data Marriage Course 2021:  10 en 17 september, 1, 8 en 29 oktober, 
5,19 en 26 november 2021 
 

Digitaal collecteren________________________________________________  
Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich 
heeft, want steeds meer mensen betalen met de bankpas. Voor die 
mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan van start met een 
nieuwe manier van collecteren, waarbij u met uw mobiele telefoon 
kunt doneren.  
Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing 
maakt. Geven via Givt is volledig anoniem.  
Wilt u hiervan gebruik maken, dan hebt u de Givt-app nodig en deze 
is te downloaden op www.givtapp.net/download. Daarna kunt u 
zichzelf registreren als gebruiker door uw gegevens eenmalig in te 
vullen.

 
Ook tijdens de vieringen via de livestream 
(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015) kunt u op deze 
manier bijdragen aan de collecte.  
Heeft u vragen of wilt u geholpen worden bij het installeren en 
registreren van de Givt-app? Dan kunt u contact opnemen met de 
penningmeester via penningmeester.boskoop@sintjandd.nl.  
Geeft u liever contant? Geen probleem, want naast het geven met uw 
telefoon kunt u altijd contant geld geven aan de collecte. 
Annette Coers, penningmeester geloofsgemeenschap H. Joannes de 
Doper 

http://www.givtapp.net/download
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:penningmeester.boskoop@sintjandd.nl

