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Boskoop 56e jaargang | week 27-28 5 juli t/m 18 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 100 
parochianen verwelkomen in onze vieringen in de kerk.                      
Alle vieringen  kunnen ook meegevierd worden via de 
livestream. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
 
Maandag 5 juli     19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. 

Zondag 11 juli 9.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren.                                   

Overleden ouders Wognum-Distel en 

broers Jac, Hans en zus José, Mark 

Hendrikman, Bert Janse, Nel  en Joop 

Streng, Gerard en Nellie Vlasveld, 

overleden ouders Uitenbroek en zus 

Annet, Johannes Maria de Jong, Riet de 

Jong-Vink                                                         

Maandag 12 juli 19.00 uur Woord- en 

Communieviering met pastor Lijesen. 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015


KLEINE ONDERONS                                                                              2 
 

Zaterdag 17 juli  19.00 uur Woord- en 

Communieviering door pastor Van 

Winden.                                                          

Piet-jan Vermeulen                        

Altaardiensten:__________________________________________________________                           
Zaterdag 3 juli: Martin en Marjolein 
Zondag 11 juli: Michelle en Martin 
                                                                                                                                                                                  
Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 5 juli: mevr. J.A.C. van Eijk-van den Ancker, mevr. 

H.D.M. van Eijk-Kuijf  

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. 

Openingstijden secretariaat in de zomermaanden.__________ 
Tijdens de zomermaanden is het secretariaat beperkt geopend:                    
van maandag 5 juli tot en met vrijdag 30 juli geopend op dinsdag- en 
donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.                                           
Van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 20 augustus is het 
secretariaat geopend op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur.                         
Mail wordt in de vakantie iedere dag gelezen. Voor dringende 
pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van dienst: 0182-
639586. Spreek een boodschap in als de pastor niet direct de 
telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. 

 
IN MEMORIAM_(rectificatie)_____________________________________ 

Maria van Leeuwen–van Halteren, Riet. 
Geboren,29 november 1938, overleden 15 april 2021. 
Een gewone vrouw en een gewone moeder, maar daarom zo 
bijzonder. Een vrouw met een groot hart voor ieder die haar lief was. 
Haar kinderen, haar schoondochter en haar schoonzonen, haar 8 
kleinkinderen en haar achterkleinkind Saar, het cadeautje dat kwam 
in de donkere tijd van Alzheimer. Zij werd door haar naasten op 
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handen gedragen, de zorg die zij hen heeft gegeven ontving zij ook 
terug, de onderlinge band was sterk en liefdevol. 
Bijna haar hele leven heeft zij gewoond aan de Otweg, op de hoek 
van de Nessepolder, ze was dus wel honkvast. Al vroeg was zij een 
bekende in de buurt, als kind ondeugend en vindingrijk, want wie 
steekt de wetering over in een zinken teil, dat was Riet van Halteren. 
Na een huwelijk van bijna 60 jaar heeft haar man Piet afscheid van 
haar moeten nemen, hij en de kinderen zullen haar erg missen. 
 

IN MEMORIAM______________________________________________________ 
Catharina Engelina Maria van Lint-Moons, Toos. 

Geboren te Gouda op 18 oktober 1929, overleden te Boskoop op 17 
juni 2021. 
Een betrokken, sociaal, ondeugend en warm mens. Zij en haar man 
Leo hadden een traditioneel gezin, iedereen was welkom, een bed in 
de kamer voor een zieke moeder moest ook kunnen. 
Toos was in Boskoop een bekend figuur, zij reed voor Tafeltje Dekje, 
was betrokken bij het UVV en niet te vergeten ze stond tot op hoge 
leeftijd achter de  bar in het zorgcentrum. Tijdens carnaval was ze 
een graag geziene gast. Zij was trots op haar 8 kinderen, haar 24 
kleinkinderen en haar 9 achterkleinkinderen. De partners van haar 
kinderen waren geen Kouwe Kant, want ook zij werden met warmte 
ontvangen en behoorden tot haar gezin. Toos omringde zich graag 
met mensen, zij hield van bridgen, klaverjassen en koffiedrinken.  
Het Sinterklaasfeest was het hoogtepunt van het jaar, eerst met haar 
eigen gezin en later bij de gezinnen van haar kinderen, een tijd om 
vanaf 6 december naar toe te leven. Toos moest altijd wennen aan 
veranderingen, maar eenmaal gewend was zij er gelukkig mee. 
Zij reed tot 88 jarige leeftijd haar auto maar toen zij een test moest 
doen heeft ze de eer aan zichzelf gehouden en is gestopt. De 
kinderen waren daar blij mee.  
Op dinsdag 22 juni heeft de parochie afscheid van haar genomen, een 
sterke, directe, warme, sociale maar ook soms ongeduldige vrouw is 
teruggegeven aan haar Schepper.  
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IN MEMORIAM______________________________________________________ 
Jacobus Henricus Jozef Wognum, Jac. 
Geboren te Boskoop op 27 juni 1935, overleden te Moordrecht op 23 
juni 2021. 
Jac Wognum, overleden 4 dagen voor zijn 86ste verjaardag, een dag 
waar hij zeker een feestje van had willen maken, want feest vieren 
kon Jac met zijn familie, hij was de gangmaker waar niets te dol voor 
was. Wij zijn in Jac een zorgzaam, gastvrij, behulpzaam, sportief en 
liefdevol en warm mens verloren, de organisator van 
spelletjesmiddagen voor de ouderen van de parochie, vrijwilliger  
van de KBO en op sportief gebied vrijwilliger bij Floreant, via welke 
vereniging hij de versierselen van Lid van Oranje Nassau mocht 
ontvangen. 
De sigarenboer van de Voorkade, de jongen die niet op zwemles 
wilde, maar wel in de Gouwe dook en op de boten klom om mee te 
varen, die met zijn broer voetbalde in het tunneltje naar de Biezen. 
Het laatste stukje van zijn leven was er één van vergeten, Alzheimer 
kreeg hem te pakken, de man die altijd voor anderen klaarstond, had 
zelf hulp nodig, wat hem als gezonde, vitale man een gruwel zou zijn 
geweest. Jac, je was een parel in onze parochie, nu een parel in Gods 
hand. 
 

Vertrek Sander Verschuur________________________________________ 
Binnenkort loopt de stage van Sander Verschuur af. Sander gaat 
werken in een andere parochie. Daarom zal Sander de laatste weken 
voor zijn vertrek nog een keer in alle gemeenschappen mee 
voorgaan. Sander zijn nieuwe parochie is H. Theresia van 
Avilaparochie in de Drechtsteden.  
Zaterdag 3 juli 19.00 uur in Boskoop 
Zondag 4 juli 9.00 uur in Bodegraven 
Zondag 4 juli 11.00 uur in Waddinxveen 
Zaterdag 17 juli 19.00 uur in Moordrecht 
Zondag 18 juli 9.00 uur in Reeuwijk 
Zondag 18 juli 11.00 uur in Gouda 
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Eerste Heilige Communie_________________________________________ 
Door de grote impact die corona in onze samenleving heeft gehad en 
nóg heeft, waren wij gedwongen om de Eerste Heilige Communie dit 
jaar in onze parochie helaas niet door te laten gaan. 
Volgend jaar willen we er dan ook een groot feest van maken, want 
voor het eerst deelnemen aan de tafel van de Heer (de Eucharistie) is 
een groot feest. We gaan met enthousiasme en creativiteit aan de 
slag met een leuk en leerzaam voorbereidingsproject. De kinderen 
die zich al hadden aangemeld worden uitgenodigd. Ook nieuwe 
kinderen kunnen zich aanmelden. Kinderen die in het schooljaar 
2021-2022 vanaf groep 4 zitten zijn van harte welkom! 
De voorbereiding vindt deels plaats tijdens verschillende 
gezinsochtenden. Daarnaast zijn er geregeld momenten van 
voorbereiding in de eigen kerk. Ook de ouders krijgen een stukje 
begeleiding. Het is goed om een stukje ‘opfriscursus’ te krijgen om 
daarmee het kind thuis te kunnen begeleiden. 
Meer informatie over de EHC en een aanmeldformulier vindt u 
hier: https://www.sintjandd.nl/1e%20communie/ 
Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie via het secretariaat 
van de eigen gemeenschap. De inschrijving sluit op 15 oktober 
2021.De kinderen die al aangemeld zijn, hoeven zich niet opnieuw 
aan te melden. 
Saskia van Winden, Pastoraal werkster en Werkgroep Eerste Heilige 
Communie. 
 
Nationale Bedevaart Brielle 2021: Vier mee via de livestream___ 
Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Deze 
wordt vanaf 11.00 uur op internet uitgezonden als livestream. 
https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-
algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2021 

 
Film over Lourdes__________________________________________________ 
“Lourdes is een klein stadje in het zuiden van Frankrijk waar 160 
jaar geleden de Maagd Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. 
Nu is het een plek waar dagelijks duizenden pelgrims uit de hele 
wereld samenkomen in de hoop op een wonder. Zij strelen de grot 
van Lourdes en delen er hun dromen, hoop en verdriet. De Franse 
filmmakers Thierry Demaizière en Alban Teurlai volgen een aantal 

https://www.sintjandd.nl/1e%20communie/
https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2021
https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2021
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pelgrims op hun jaarlijkse reis naar de beroemde bedevaartplaats en 
luisteren naar hun gefluisterde gebeden en hun door beproeving 
getekende levens.“ 
Dit is de beschrijving van een film die op 8-12-15 juli te zien is in 
Cinema Gouda. Wilt u meer weten? Klik 
dan: https://www.cinemagouda.nl/film/lourdes-50-bios 
 

Passiespelen Tegelen______________________________________________ 
De Passiespelen Tegelen 2021 gaan door! 
Op zaterdag 3 juli vinden in openluchttheater De Doolhof de eerste 
twee voorstellingen plaats van de 21ste Tegelse Passiespelen. Tot en 
met zondag 5 september worden er 36 voorstellingen gespeeld, 
telkens twee maal per dag, zonder pauze en coronaproof. 
Meer dan een jaar lang is – binnen toegestane normen – verder 
gerepeteerd. Eind oktober werd besloten om een coronaproof 
voorstelling te maken met een herwerkt script. Publiek op 
‘anderhalve meter’ en op 25 procent van de theatercapaciteit. Mocht 
er verruiming komen dan kan wél worden opgeschaald. 
“Allen hebben er ontzettend veel zin in! De motivatie is hoog, de 
beleving intens. Na twee keer uitstel. Eindelijk spelen! Drie maal is 
scheepsrecht,” laat de organisatie van de Passiespelen weten. 
Zie voor meer informatie de website https://www.passiespelen.nl/ 

 
Bedankje_____________________________________________________________ 
Hartelijk dank aan de geloofsgemeenschap voor de mooie plant, 
waar ik mee werd verrast op mijn verjaardag. Tiny van Ooi. 
 
Rozenkrans gebedsgroep_________________________________________ 
Dinsdagochtend, 13 juli a.s. komen we weer bij elkaar om de 
rozenkrans te bidden en een stukje uit het Evangelie te lezen. 
Je bent van harte welkom je hierbij aan te sluiten. 
Om 9.30 uur staat de koffie klaar in de parochiezaal aan de A.P. van 
Neslaan in Boskoop. 
 
 
 
 

https://www.cinemagouda.nl/film/lourdes-50-bios
https://www.cinemagouda.nl/film/lourdes-50-bios
https://www.passiespelen.nl/
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Fratelli tutti_________________________________________________________ 
De encycliek van paus Franciscus is nu in het Nederlands te lezen. 
Informatie over bestellen: https://www.rkkerk.nl/encycliek-fratelli-
tutti-nu-in-geautoriseerde-nederlandse-vertaling-beschikbaar/. 
In een podcast spreekt bisschop de Korte over Fratelli tutti: “Paus 
Franciscus spreekt vaak over de ‘globalisering van onverschilligheid’. 
Laten we daar niet in vervallen, maar daar tegenover zetten een 
globalisering van de barmhartigheid en solidariteit.” Beluister de 
podcast: https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-
podcasts/fratelli-tutti-in-gesprek-met-bisschop-de-korte 
 

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. 
 

Verruiming aanwezigen bij vieringen per 26 juni____________ 
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 100 
parochianen in de kerk 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 

https://www.rkkerk.nl/encycliek-fratelli-tutti-nu-in-geautoriseerde-nederlandse-vertaling-beschikbaar/
https://www.rkkerk.nl/encycliek-fratelli-tutti-nu-in-geautoriseerde-nederlandse-vertaling-beschikbaar/
https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/fratelli-tutti-in-gesprek-met-bisschop-de-korte
https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/fratelli-tutti-in-gesprek-met-bisschop-de-korte
https://www.sintjandd.nl/Pastor%20op%20bezoek/
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afstand en hygiëne. Het dragen van een mondkapje tijdens de 
viering is niet meer verplicht!! Wel graag met het naar binnen 
en buiten lopen.  
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.                                                                                                              
We hebben nieuwe zitplaatsen  toegevoegd zodat we met 100 
personen in de kerk kunnen vieren. 
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 met meer personen.  
Gaat u aub goed verspreid door de kerk zitten. 
 
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! 

 
Rust en privacy zijn, in de kostbare 

periode van afscheid nemen van een 

dierbare overledene, van groot 

belang. 

De Familiekamer biedt deze 

mogelijkheid. Via een aparte ingang 

en afgesloten van alle andere ruimtes heeft u met een eigen sleutel 

toegang tot De Familiekamer, een 24-uurs rouwkamer, wanneer en 
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met wie u maar wilt. Vraag vrijblijvend informatie via het 

secretariaat: 0172-212309, boskoop@sintjandd.nl 


