
 
 
 
 

KLEINE ONDERONS                                          redactie:boskoop@sintjandd.nl 
 

 
 

Boskoop 56e jaargang | week 35-36   30 aug t/m 12 sept 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 30 augustus 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. 

Zondag 5 september 9.00 uur Eucharistieviering met pastor 

Kuipers.                                                              

Alida Walbüga Binken-Bontekoe, 

overleden ouders Uitenbroek-Romijn 

en zus Annet                                                       

Maandag 6 september 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. 

Zaterdag 11 september  19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren.                           

Piet-jan Vermeulen, Riet van 

Leeuwen-van Halteren, Aggie van 

Ruijven-Frehe                                               

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 6 september: mevr. A.M. Boeters-Stolwijk en mevr. 
M.J.T. Houdijk-Verbij 

Dienst aan het huis des Heren:_________________________________________                                                                    

In de week van 6 september: 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 

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. 

 
IN MEMORIAM______________________________________________________ 
Anna Maria Mens-Stolwijk, 
Geboren te Boskoop op 23 december 1924. Overleden te 
Hazerswoude op 8 oktober 2021,  
Rie Mens, een zorgzame, bescheiden vrouw, die haar emoties graag 
voor zicht zelf  hield. Oudste dochter uit een gezin met 11 kinderen, 
zij moest dus al vroeg op de kleintjes letten, haar jongere broertjes 
en zusjes. 
Op een bevrijdingsbal in 1945 ontmoette zij haar toekomstige man 
Herman Mens, zij trouwden en gingen in verband met de 
woningnood toen inwonen bij een tante op de bovenverdieping.                          
Later kochten zij een huis aan de Goudse Rijweg en nog later namen 
zij de verfwinkel over van vader Mens in de Gouwestraat. Voordat in 
1956 hun eerste kind werd geboren hadden zij een aantal 
pleegkinderen, het zorgen voor anderen was haar met de paplepel 
ingegoten. Jaren heeft zij in de verfwinkel gestaan, om in de 
avonduren of als zij niet in de winkel nodig was, ook alle kleding 
voor haar inmiddels 6 kinderen te maken. In 1984 werd de winkel 
verkocht, maar tot haar grote verdriet hebben zij en Herman maar 
kort samen van hun welverdiende rust kunnen genieten, Herman 
overleed in 1985. 
In 1998 verhuisde Anna van de Goudse Rijweg naar de A.P. van 
Neslaan, vlak naast de kerk. Zij ging graag en met zekere regelmaat 
ook bij haar “buurman”(kerk) op bezoek, een goede 
verstandhouding met je buren vond ze belangrijk.  
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In juni 2019 was haar fysieke gezondheid dusdanig verslechterd dat 
zij hulp nodig had en is zij verhuisd naar Floravita. Vandaar in april 
dit jaar, mede door de verslechtering van haar geestelijke en 
lichamelijke situatie verhuisde ze naar de Driehof in Hazerswoude, 
waar zij op 8 augustus is overleden. Haar kinderen, kleinkinderen en 
haar ”buurman” zullen haar missen.  
 

40 dagen Onder Ons in de Joannes de Doperkerk in 
Boskoop 
In de maand september houden we altijd onze startzondag waarbij 
we onze vrijwilligers eren en we doen sinds jaren ook altijd actief 
mee aan Open Monumentendag en Nationale Orgeldag op de tweede 
zaterdag in september. 
Dit jaar zetten we gedurende 40 dagen een actieve periode in!                   
40 dagen, een bijzonder bijbels getal in een uitzonderlijk jaar, waarin 
we een herstart van koren, werkgroepen, commissies en andere 
vrijwilligerstaken in gang zetten. Hoewel er nog maatregelen gelden, 
hopen we toch weer als gemeenschap onze taken op te kunnen 
nemen. Omdat we dat met enorm veel vrijwilligers kunnen doen, 
organiseren we een bijzondere vrijwilligersmiddag. 
2021 is een bijzonder jaar voor onze gemeenschap, ons kerkgebouw 
bestaat 50 jaar en wij kunnen ons jubileum van 155 jaar RK kerk in 
Boskoop zijn vieren. 
In deze bijzondere periode roepen wij u op tot actief meedoen!  
Ons programma:  
*Zondagmiddag 5 september muziek op het kerkplein. Dit gaat 
helaas niet door op de kerkpleinlocatie i.v.m. te weinig muzikale 
deelnemers. In Boskoop is er op zeven adressen wel muziek te 
beluisteren. Zie www.glurenbijdeburen.nl. 
Wel zal er na de viering een half uur piano worden gespeeld door 
Frank Stolwijk in de parochiezaal. Hier vindt u dan ook een lijst met 
deelnemers van “Gluren bij de buren” die u in de loop van de middag 
kan bezoeken. 
*Gedurende de hele periode tentoonstelling in de parochiezaal 50 
jaar H. Joannes de Doperkerk A.P. van Neslaan. 
 

http://www.glurenbijdeburen.nl/
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*Zaterdag 11 september. Open Monumentendag met tweemaal 

lezing over de geschiedenis van de kerken in Boskoop door de heer 

D. de Gunst om 11.00-12.00 en 14.00-15.00                                   

Orgelconcert:12.00 -12.30 en 13.30-14.00                                                                                                
Open kerk van 10.00 tot 16.00 uur.                                                                  

*Zondag 12 september: dag van de aandacht. In de viering van 11 

september zullen wij hier aandacht  aan besteden. Zaterdag 11 

september worden de ouderen bezocht met een attentie.                        

*Zondag 19 september: Bijzondere koffie na de viering met Groene 

Kerk Activiteit.                                                                                                

*Zaterdag 25 september: Vrijwilligersmiddag.                                                  

*Zondag 3 oktober Startzondag met eren van vrijwilligers aan het 

einde van de viering en koffie erna met iets extra's.                              

*Zaterdag 9 oktober 19.00 uur gezinsviering.                                       

Overdag  vanaf 09.00 uur  parochiële Pelgrimini, bedevaart Boskoop-

Reeuwijk-Bodegraven.                                                                                            

*Zondag 10 oktober 10.30 uur gezamenlijke koffie en daarna 

gezamenlijk livestream bekijken van een viering.                                  

*In de hele periode verdere opstart van commissies en werkgroepen 

met gezellig samenzijn. 

Dag van de Aandacht/Ziekenzondag____________________________ 
Ook dit jaar is de dag van de aandacht zo'n belangrijke dag. We 
hadden zo graag de mensen die een beetje positieve aandacht 
kunnen gebruiken willen uitnodigen voor een broodmaaltijd. En het  
bijwonen van de viering. Zoals jullie van ons gewend zijn. Jammer 
genoeg gelden er altijd nog beperkende maatregelen. 
We hebben daarom moeten besluiten om mensen, die wat extra 
aandacht kunnen gebruiken, thuis te bezoeken. 
Dit zal gebeuren in het weekend van 11 en 12 september. 
Wilt u ons helpen om een attentie langs te brengen bij de mensen, 
dan bent u van harte welkom op vrijdag 10 september tussen 19.30 
en 20.30 uur op het kerkplein van Joannes de Doperkerk. 
Alvast hartelijk dank voor uw welgemeende hulp. 
Namens de werkgroep Dag van de Aandacht, 
Kitty en Rozina  
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Vrijwilligersmiddag________________________________________________ 
Beste vrijwilliger van de Joannes de Doper geloofsgemeenschap: 
Heeft u 25 september al genoteerd in uw agenda. 
We hebben een leuk programma bijna rond, in de volgende kleine 
Onder Ons daar alles over. 
 

Komt u ook alle zondagen op de koffie?__________________________ 
Als zaterdagavond onze weekendviering is, houden we de zondag 
erna een bijzonder koffie om 10.30 uur in de parochiezaal.                  
Om 10.30 uur staat er een lekker kopje koffie of thee klaar. En is er 
tijd voor een gezellig samen zijn. Om 11.00 uur kijken we samen 
naar een livestream van een viering. U bent van harte welkom . Op 
zondag 10 oktober gaan we van start. 

Ankerzondagen seizoen 2021/ 2022:  
Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en 
God en elkaar te ontmoeten is er elke maand in onze parochie de 
Ankerzondag. Ieder met zijn/haar leeftijdgenoten het geloof 
ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de eucharistie vieren in en 
rondom onze parochiekerk in Gouda.  
De Ankerzondag vervangt de Gezinsochtend. Komt u binnenkort ook 
langs? We starten elke Ankerzondag om 09.15 uur met een inloop. 
We beginnen om 09.30 uur met de catechese en vieren aansluitend 
om 11.00 uur met elkaar de Heilige Mis. Elke Ankerzondag is er 
crèche tijdens de catechese en de H. Mis. Heeft u vragen en/of wilt u 
op de hoogte blijven van gerelateerde activiteiten die worden 
georganiseerd binnen onze Sint Jan de Doper parochie? Stuur een 
email naar: anker@sintjandd.nl of kijk voor meer informatie op de 
website www.sintjandd.nl. 
Data: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 13 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 
5 juni en 3 juli. 
  
Bedankje_____________________________________________________________ 
Hiermee wil ik bedanken voor de attentie die ik via de 
wijkvertegenwoordigster heb mogen ontvangen voor mijn 
verjaardag. Hartelijk dank, Frans Kras. 
 

 

mailto:anker@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/
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Gerarduskalender 2022___________________________________________ 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt 
of aanzet tot nadenken. Hij is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen, u een positief gevoel te geven en elk jaar wordt deze met 
zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De 
Gerarduskalender is weer verkrijgbaar tijdens de openingsuren van 
het secretariaat en kost€ 8,50 per stuk.  

 
Wijzigingen in vieringenrooster_________________________________ 
Een kenmerk van onze Kerk is dat we samen de liturgie vieren, ons 
geloof krijgt daarin woorden en handen en voeten. In onze parochie 
is hiervoor een heel rooster ontwikkeld om alle gemeenschappen te 
kunnen bedienen. Beschikbaarheid van voorgangers, een goede 
spreiding door de parochie, dagelijkse mogelijkheid tot vieren, 
aandacht voor bijzondere doelgroepen: dit en meer wordt 
meegenomen bij het in elkaar puzzelen van het vieringenrooster. Het 
hangt allemaal met elkaar samen en als er één viering verschuift, 
heeft dat effect op het hele patroon van vieringen. En dat is wat er nu 
aan de hand is. Er gaat per september iets verschuiven: het pastoraal 
team gaat op een andere dag vergaderen. Ook een aantal vieringen in 
onze tehuizen willen we op eenzelfde dag gaan plannen. Dat 
betekent het volgende.                                                                                                
Vanaf 30 augustus zijn er twee verschuivingen in het rooster voor 
weekvieringen: 
De viering die op dinsdag om 19.00 uur wordt gehouden in de 
Victorkerk te Waddinxveen verschuift naar donderdag 19.00 uur. 
De viering van donderdag 09.00 uur in de kapel op de begraafplaats 
aan de Graaf Florisweg in Gouda zal op dinsdag 09.00 uur worden 
gehouden. 
U bent van harte welkom in deze en alle andere vieringen in onze 
kerken. Het overzicht van de vieringen vindt u op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen/.  
 
 
 

https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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Wanneer bekend is hoe het vieringenrooster voor de tehuizen er uit 
gaat zien laten we dat aan u weten. Op dit moment zijn we daarover 
nog in gesprek. Zeker is al wel dat in Floravita en de Reehorst de 
viering op donderdag om 10.00 uur in een afwisselend rooster zal 
worden gehouden. Dit zal ingaan vanaf oktober.  
Namens het pastoraal team, Nellie Plaizier 
pastoraalteam@sintjandd.nl  
 
Pelgrimini, maar dan maximaal!________________________________ 
Zaterdag 2 oktober en zaterdag 9 oktober zijn de dagen waarop het 
gaat gebeuren: we gaan op parochiebedevaart! Een pelgrimini maar 
dan maximaal! Met een persoonlijke pelgrimspas, de credenziale, op 
zak waar ruimte is voor de zes stempels die uiteindelijk recht geven 
op een testimonium, het getuigschrift, dat u de pelgrimage hebt 
volbracht! 
Pelgrimspas, credenziale, testimonium, pelgrimini? 
Het zijn woorden die bij iedereen passen: jong, middelbaar of wat 
ouder, flierefluiters en zeurpieten, preciezen en rekkelijken, je komt 
ze allemaal tegen op onze route die op zaterdag 2 oktober in het 
Heilig Land (lees: Gouda) begint  om vervolgens het spoor te volgen 
van Titus Brandsma (Moordrecht) om uiteindelijk beschutting 
zoeken bij Maria van Waddinxveen. Je komt die Fratelli Tutti een 
week later weer tegen als de route langs Lourdes (Boskoop), 
Santiago de Compostella (Reeuwijk) en Kevelaer (Bodegraven) loopt. 
Onze Pelgrimini gaat ook over het onderweg zijn, zoals we ons hele 
leven op weg zijn: op pad gaan, dingen achterlaten, soms verdwalen, 
maar soms ook heel dicht bij God komen. De wandelaars en fietsers 
zullen daarom onderweg vragen en suggesties meekrijgen voor 
bezinning en gesprek hierover tijdens hun tocht van de ene naar de 
andere bijzondere plaats. 
Er zijn drie soorten pelgrims. 
Wandelaars, fietsers en de ‘thuisblijvers’. De thuisblijvers krijgen op 
de eigen locatie een programma aangeboden terwijl de fietsers 
steeds 15 km fietsen en wandelaars zich door het groen verplaatsen 
naar het volgende heiligdom. Via de live stream zijn we met elkaar 
verbonden! 
 
 

mailto:pastoraalteam@sintjandd.nl
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Zaterdag 2 oktober 
09.30 uur: Viering in het Heilig Land (Josephkerk in Gouda). Daarna 
wandelt of fietst u naar Sint Jan Onthoofding in Moordrecht 
11.30 uur: Viering over het leven van de bijna heilige: Titus 
Brandsma. Vervolgens zetten we ons in beweging naar 
Waddinxveen. 
14.30 uur: Viering in de Victorkerk, waar Maria van Waddinxveen 
ons met open armen ontvangt. 
Zaterdag 9 oktober 
09.30 uur: viering in Lourdes (Joannes de Doper in Boskoop). We 
gaan de Camino op! 
11.30 uur: Viering in Santiago de Compostella (Petrus en Pauluskerk 
in Reeuwijk). Als de voeten het toelaten, voldoende lucht in de 
fietsbanden zit dan… 
14.30: Viering in Kevelaer (Willibrorduskerk in Bodegraven) met 
aansluitend uitreiking van uw testimonium. 
Praktische informatie 
Om in het bezit te komen van een pelgrimspas en dus het 
testimonium dan is aanmelden voor maandag 20 september bij het 
centraal parochiesecretariaat erg fijn. Mail naar 
parochie@sintjandd.nl of bel 0182-513056 (ma. t/m. vrij 9.00-
12.00). Wij weten dan onder andere hoeveel lunchpakketten er 
nodig zijn. We gaan er vanuit dat u beide dagen pelgrimeert. Kan u 
slechts één dag, dan kan dat natuurlijk ook. 
Als u niet meewandelt of meefiets kunt u deelnemen aan het lokale 
programma. De invulling daarvan is divers. U maakt op locatie nog 
beter kennis van het heiligdom waar u verblijft. Aanmelding loopt 
via het secretariaat van de lokale geloofsgemeenschappen.  
U wandelt niet mee, u fietst niet mee en neemt ook geen deel aan het 
lokale programma? Dan mist u veel, heel veel….. maar u bent 
natuurlijk altijd welkom bij de viering waar en wanneer dan ook. 
Hou er rekening mee dat u op het einde van de dag op eigen 
gelegenheid weer naar huis gaat. In de pelgrimspas staat naast het 
programma, de wandel-fietsroutes, praktische informatie over de 
dichtstbijzijnde bushalte of station vermeld. 
Namens de kerngroep, 
Dorien van Leeuwen, Fred de Bruijn en pastor Rob Lijesen 
 

mailto:parochie@sintjandd.nl
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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 
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 
 

 
 
 

mailto:parochie@sintjandd.nl
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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 
 
Aanbidding van het allerheiligste_______________________________ 
Vanaf  vrijdag 3 september zullen we maandelijks een aanbidding 
houden in de kapel op de r.-k. begraafplaats aan de Graaf Florisweg. 
We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur.  Het Allerheiligste wordt 
uitgesteld, we lezen in de Schrift, er is stilte en muziek, zang en 
gebed. U bent van harte welkom.  Informatie vindt u op de website. 
 
 
 
 
 
 

https://www.sintjandd.nl/1e%20communie/
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Verruiming aanwezigen bij vieringen per 5 september____ 
(Zie vet gedrukte gedeelte) 
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 
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. 
Handen ontsmetten voor de communie hoeft niet meer mits u 
dat wel bij binnenkomst heeft gedaan. 
U kunt weer intenties schrijven in het intentieboek, deze 
bevindt zich op de koffietafel. 
Anderhalve meter afstand houden blijft gehandhaafd. 
U kunt de voorganger ontmoeten na de viering in de kerk. 
Houdt anderhalve meter afstand, ook als u even moet wachten. 
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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! 

Bij het koffie drinken houdt u ook 1,5 meter afstand als u binnen 
aan een tafel zit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 


