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Boskoop 56e jaargang | week 25-26  21 juni t/m 4 juli 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 75 
parochianen verwelkomen in onze vieringen in de kerk.  
Reserveren  is nog nodig, via tel. 212309 of stuur een email naar 
boskoop@sintjandd.nl                                                                                             
Alle vieringen  kunnen ook meegevierd worden via de 
livestream. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
 
Maandag 21 juni     19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. 

Zondag 27 juni 9.00 uur Eucharistieviering met pater 

Hoogland.                                                           

Joop Rodenburg, Wilhelmina Maria 

van der Kooij-van Leeuwen, Jeanne 

Binken, Dit van Ooi-Houtman, Alida 

Walbüga Binken-Bontekoe, jaargetijde 

Gerard en Nellie Vlasveld, Mark 

Hendrikman, Bert Janse, Piet Verleun 

en Corrie Verlaan-Oostdam en zoon 

Frank                                                    

http://www.sintjandd.nl/
mailto:boskoop@sintjandd.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Maandag 28 juni 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. 

Zaterdag 3 juli  19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren.                                 

Cees Verbakel                        

Altaardiensten:__________________________________________________________                           
Zondag 27 juni: Michelle en Martin 
                                                                                                                                                                                  
Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 21 juni: Mevr.  M.J.G.Vermeulen-Noorden, mevr. 

M.E. van der Werf-Maas 

Dienst aan het huis des Heren:___________________________________                                                          
In de week van 28 juni: Mevr. H. van Eijk, mevr. F.P.M. Tijsterman-

Verkleij, mevr. E.J.A. Verkleij-Bakker, mevr. E.C.C.M. Verbij-van Tol 

Koffie drinken_op zondag na de viering______________________________         
Bij goed weer drinken we gezellig koffie met elkaar op het 
kerkplein. We houden wel  1,5 meter afstand van elkaar. 

Secretariaat_________________________________________________________ 
Het secretariaat is maandag 21 juni gesloten. Voor dringende 
pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van dienst: 0182-
586036. Spreek een boodschap in als de pastor niet direct de 
telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. 
 
Zomerleesavonden_______________________________________________________ 
Het is zomer, tijd voor onze zomerleesavonden! 
Zomerleesavonden, heerlijk zittend in een van onze pastorietuinen 
om in stilte de encycliek van paus Franciscus: Fratelli Tutti te lezen, 
met elkaar te delen wat je raakt, hoe we samen voorzichtige stappen 
kunnen zetten naar universeel broederschap, respect voor anders 
gelovigen en ons in kunnen zetten voor vrede en verzoening. Vier 
zomerse avonden, vier prachtige pastorie tuinen, vier hoofdstukken 
lezen we met elkaar, de andere vier leest u thuis op het balkon of in 
de eigen tuin! 
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Dinsdag 29 juni in de pastorietuin van Boskoop, maandag 5 juli in 
Moordrecht, woensdag 14 juli in Bodegraven, donderdag 22 juli in 
Reeuwijk. Onze zomerse leesavonden zijn steeds van 19.30 – 21.00 
uur. U kunt zich nog opgeven tot 21 juni bij het centraal parochie 
secretariaat e-mail: parochie@sintjandd.nl of tel.0182-513056. 
Pastor Rob Lijesen 
 

Bedevaart Banneux____________________________________________ 
In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van 
coronamaatregelen in Nederland en in België kan de geplande 
bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7 september helaas niet 
doorgaan. Het Banneux Comité richt zich nu op hervatting van de 
bedevaarten in het voorjaar van 2022. Eveneens  gaan de 1- 2 daagse 
bedevaarten niet  door. 
Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u volgend jaar weer te 
mogen begroeten op een van onze bedevaarten. 
Banneux Comité Bisdom Rotterdam, Ellen van Rheenen Secretaris. 
 

Pastor op Bezoek___________________________________________________ 
Pastor-Op-Bezoek bestaat al enkele jaren. In de coronatijd merken 
we dat er minder gebruik wordt gemaakt van deze 
contactmogelijkheid. Gelukkig groeit de ruimte elkaar te kunnen 
ontmoeten weer. Daarom brengen we ons deze wijze van direct 
contact met één van de leden van het pastoraal team graag onder uw 
aandacht. We horen graag hoe het met u en uw naasten is, wat goed 
gaat en ook waar uw zorgen liggen, hoe het gaat met uw 
(vrijwilligers)werk, wat u verwacht van de kerk.  
Meldt u aan via het lokale secretariaat, de kaartjes achterin de kerk 
of via https://www.sintjandd.nl/Pastor%20op%20bezoek/. Het 
Centraal Parochie Secretariaat of één van de pastores neemt dan 
contact met u op om een afspraak te maken. Misschien bent u voor 
fysiek contact nog huiverig? Een ontmoeting kan ook telefonisch of 
digitaal worden geregeld. In geval van acute pastorale nood belt u de 
Pastor van Dienst, 0182-586036.  
Graag tot ziens! 
Pastoor van Klaveren, diaken Schuurmans, pastor Lijesen, pastor 
Van Winden. 
 

mailto:parochie@sintjandd.nl
https://www.sintjandd.nl/Pastor%20op%20bezoek/
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Verruiming aanwezigen bij vieringen__________________________                                           
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten verruiming  voor het 
aantal aanwezigen bij vieringen toe te staan.                                         
Voor onze H. Joannes de Doperkerk in Boskoop geldt dat wij 75 
parochianen in de kerk en 20 parochianen in de parochiezaal 
mogen toelaten. U bent van harte welkom!!!!  
De bisschoppen hebben bepaald dat het Corona protocol voor 
kerken nog steeds geldt. Dit houdt in het onderling houden van 
afstand, reserveren, hygiëne en het dragen van mondkapjes 
tijdens de viering. 
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.  
 

Nieuwe regels omtrent zitplaatsen in de kerk!!!!!!                                                                                                                
Ga op een plaats zitten waar een groen kaartje ligt!!! 
1 kaartje = voor 1 persoon. 
 Graag plaats nemen aan de pleinzijde of sacristie zijde. 
2 kaartjes naast elkaar = voor een echtpaar of één 
huishouden met meer personen.  
Graag plaatsnemen aan de Biezenzijde. 
 
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! 
 
Begrafenissen                                                                                                             
Het aantal aanwezigen bij een begrafenis mag sinds 28 april weer 
maximaal 100 personen zijn.                                                                                 


