Boskoop 56e jaargang | week 29-30 19 juli t/m 1 augustus 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 19 juli

19.00 uur Eucharistieviering met
pastoor Van Klaveren.

Zondag 25 juli

9.00 uur Eucharistieviering met pater
Hoogland.
Dit van Ooi-Houtman, Alida Walbüga
Binken-Bontekoe, Gerard en Nellie
Vlasveld, Jaargetijde Aafje StigterZethof

Maandag 26 juli

19.00 uur Eucharistieviering met
pastoor Van Klaveren.

Zaterdag 31 juli

19.00 uur Eucharistieviering met
pastoor Van Klaveren.
Jeanne Binken, Riet van Leeuwen-van
Halteren
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redactie:boskoop@sintjandd.nl

Altaardiensten:__________________________________________________________
Zaterdag 25 juli: Maruscha
Zondag 31 juli: Maruscha

Interieurverzorging:_____________________________________________________
In de week van 19 juli: Mevr. C.W.M. Verlaan-van Tol en mevr.
P.A.C. van der Wal
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: 0182639586. Spreek een boodschap in als de pastor niet direct de
telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig mogelijk
teruggebeld.

IN MEMORIAM______________________________________________________
Antonia Maria Ida Spruit-van Zoest, Anneke.
Geboren te Boskoop 23 februari 1960, overleden te Boskoop 28 juni
2021.
Anneke werd geboren als op één na jongste in een gezin met 8
kinderen. Groot was het verdriet en gemis toen hun moeder in 1968
overleed, Anneke was nog maar 8 jaar oud.
Het gezin groeide op en werd een heel hechte familie waar Anneke
ook zeker haar steentje aan heeft bij gedragen. Na haar huwelijk met
Henk Spruit woonden ze in Zoeterwoude, waar zonen Marcel en
Remco en dochter Suzanne werden geboren. Boskoop bleef toch
trekken en ze verhuisden naar de Azalealaan in Boskoop. Toen de
kinderen groter werden ging ze met veel plezier werken op een
kwekerij en later ook in een tuincentrum. Haar liefde en
KLEINE ONDERONS

2

belangstelling voor de planten en bloemen kon ze hier volop kwijt
wat ook in hun huis en tuin te zien was.
Anneke was duidelijk geliefd bij veel mensen. Een moeder, oma, zus
en tante die ervoor zorgde dat niemand tekort kwam, die iedereen
die bij haar kwam een thuisgevoel wist te geven. Na het overlijden
van haar man Henk, 5 jaar geleden heeft ze de draad van haar leven
opgepakt. Ze wist toch weer te genieten van mooie gebeurtenissen,
zoals de geboorte van haar kleindochter Nova. Anneke was een wijze
vrouw die met wijsheid haar kinderen heeft opgevoed. “Geef elkaar
de ruimte en accepteer dat er verschillen zijn, die kunnen naast
elkaar bestaan”. Een waardevolle levensles eigenlijk voor iedereen.
In mei werd ze ziek en is ze na een kort ziekbed overleden. Ze laat
haar gezin en naaste familie in verbijstering achter.
Mag Anneke nu gelukkig zijn in het Licht van God, en mag dat zijn in
verbondenheid met Henk en alle andere lieve mensen, die haar en
ons zijn voorgegaan.

Gaat u mee naar de Schouwburg?_______________________________

Op zaterdagavond 16 oktober speelt in de Goudse Schouwburg de
hoopvolle theatervoorstelling over dementie: ‘Je kunt me gerust een
geheim vertellen’ (morgen ben ik het toch weer vergeten).
Een moeder raakt haar kompas kwijt en haar streken. Haar kind gaat
op zoek naar de gebruiksaanwijzing. In de mist, in de hilariteit, in het
verdriet en soms ook in de wanhoop. Ergens in een tijdmachine
vinden ze elkaar en komen ze dichter bij elkaar dan ooit.
‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ is een hoopvolle
theatervoorstelling over dementie, geschreven door regisseur
Madeleine Matzer en gespeeld door Juul Vrijdag, muzikaal
ondersteund door Helge Slikker. Door de toegenomen welvaart leven
we langer en blijven we ook langer gezond. Geweldig natuurlijk,
maar dat ouder worden brengt ook een aantal uitdagingen met zich
mee. Zoals bijvoorbeeld dementie. Wat gebeurt er als de relatie
tussen een ouder en een kind langzaam maar zeker ontmanteld
wordt. Na de voorstelling is er een nagesprek met als thema: hoe is
het om iemand die nog leeft, stukje bij beetje kwijt te raken? Kun je
die persoon dan nog terugvinden? En zo ja, waar en hoe?
U kunt zich opgeven via het Centraal Parochie Secretariaat.
Daarna ontvangt u een bevestiging en hoe u kunt betalen. Voor 26
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Euro beleeft u een bijzondere avond met in de pauze gereserveerde
tafeltjes met een drankje naar keuze, een borrelgarnituur &
borrelnootjes (één handje
) Als uw bedrag is ontvangen is de
reservering pas definitief.
Zaterdag 16 oktober
De Goudse Schouwburg, Boelekade 67 2806 AE Gouda
Aanvang 20.30 uur
U kunt zich tot uiterlijk 30 augustus opgeven via: e-mail:
parochie@sintjandd.nl of tel.0182-513056
Let op er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Gaat u mee? Pastor Rob Lijesen

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.
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Tussenbeide________________________________________________________
In de kerk ligt de nieuwe Tussenbeide voor u klaar.
In de Tussenbeide zit een zomerbijlage, wilt u een extra exemplaar
van de zomerbijlage meenemen voor uw kinderen/kleinkinderen,
dat kan, die liggen er los naast.

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
afstand en hygiëne. Het dragen van een mondkapje tijdens de
viering is niet meer verplicht!!
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
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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
met wie u maar wilt. Vraag vrijblijvend informatie via het
secretariaat: 0172-212309, boskoop@sintjandd.nl
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