Boskoop 56e jaargang | week 37-38 13 sept t/m 26 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 13 september

19.00 uur Eucharistieviering met
pastoor Van Klaveren.

Zondag 19 september

9.00 uur Eucharistieviering met pater
Peelen sj.
Dit van Ooi-Houtman, Wim Hoogduijn,
Johannes Maria de Jong, Cees
Verbakel, Gerard en Nellie Vlasveld

Maandag 20 september

19.00 uur Eucharistieviering met
pastoor Van Klaveren.
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redactie:boskoop@sintjandd.nl

Zaterdag 25 september

19.00 uur Eucharistieviering met
pastor Kuipers.
Voor het slagen van een operatie,
Wilhelmina Maria van der Kooij-van
Leeuwen, Jeanne Binken, overleden
ouders Van der Werf-van Zoest en
zoon Ton

Altaardiensten:__________________________________________________________
Zondag 19 september: Maruscha
Zaterdag 25 september: Ryan

Interieurverzorging:_____________________________________________________
In de week van 21 september: Mevr. G.J. Vurens-Brand, mevr.
C.B.M. van den Berg-van Leeuwen

Secretariaat

Het secretariaat is donderdag 16 september 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.
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.
Zondag 5 september hebben we een mooie start gemaakt van onze
40 dagen Onder Ons in de Joannes de Doperkerk met een bijzondere
koffie met muziek. Het was prachtig weer, dus binnen en buiten kon
er genoten worden van de piano klanken van Frank Stolwijk
aangevuld met zang van diverse zangers en zangeressen van onze
koren.

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
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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:
*Gedurende de hele periode tentoonstelling in de parochiezaal 50
jaar H. Joannes de Doperkerk A.P. van Neslaan.
*Zaterdag 11 september. Open Monumentendag met tweemaal
lezing over de geschiedenis van de kerken in Boskoop door Dick de
Gunst om 11.00-12.00 en 14.00-15.00 uur.
Orgelconcert door Evelina Zelenska:12.00 -12.30 en 13.30-14.00 uur.
De kerk is open 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 en zieken 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 BoskoopReeuwijk-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.
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Vrijwilligersmiddag________________________________________________
Beste vrijwilliger van de Joannes de Doper geloofsgemeenschap:
Heeft u de uitnodiging van de vrijwilligersmiddag al ontvangen? Uw
aanmelding graag inleveren voor 19 september. Heeft u de
uitnodiging niet ontvangen, neem dan even contact op met het
secretariaat.

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.

Intentieboek_________________________________________________________

Vanaf 1 september wordt het intentieboek weer in gebruik genomen.
U kunt voorafgaand aan de viering een speciale intentie opschrijven,
die dan worden voorgelezen bij de voorbede tijdens de viering .Dit
vindt u op de koffietafel.
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Bedankje_____________________________________________________________

Hartelijk dank voor de mooie plant die ik mocht ontvangen voor mijn
verjaardag uit handen van mevr. Kroesmeijer namens de
geloofsgemeenschap. Mevr. van den Berg.

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.

Vrouwenactiviteiten_______________________________________________
Op 25 september organiseren we in en rondom Bodegraven een
wandeling (9 km) voor vrouwen binnen de parochie Sint Jan de
Doper. Halverwege de route is een gezellige high tea georganiseerd,
waar ook een inhoudelijke inleiding wordt gegeven. Je ontvangt de
exacte startlocatie bij inschrijving.
Kosten: €2,50 (Dit is te allen tijden een richtbedrag, maar mag nooit
een belemmering zijn om af te zien van deelname).
Aanmelden: t/m woensdag 22 september
via vrouw@sintjandd.nl of 06–25175004 (Ilonka van Vliet).
Vragen? Wil je meer informatie over deze activiteit, of heb je een
andere vraag? Stuur ons ook dan gerust een mailtje of appje
via vrouw@sintjandd.nl of 06–25175004 (Ilonka van Vliet).
Over de vrouwenactiviteiten:
Een naam is er nog niet, maar een doel hebben we wel! Het dichter
bij elkaar brengen van vrouwen binnen de parochie Sint Jan de
Doper, én God ontmoeten. Kortom, waartoe Hij ons geroepen heeft:
Kerk en vrouw zijn. We organiseren gezellige, actieve, inhoudelijke
en leuke activiteiten. De koffie en thee staat voor je klaar, dus kom
langs en doe mee! De volgende activiteiten zijn op:
Maandag 25 oktober, 20.00 – 22.00 uur in Waddinxveen met het
thema: Maria en de rozenkrans
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Zaterdag 27 november, 14.00 – 17.00 uur in Gouda voor het maken
van een adventskrans

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!
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.
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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 9.0012.00). 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 meefietst, 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 staan 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

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!!!!
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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.
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.
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