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Boskoop 56e jaargang | week 39-40   27 sept t/m 12 okt 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 
Alle vieringen  kunnen ook meegevierd worden via de 
livestream. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
 
Maandag 27 september 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren. 

Zondag 3 oktober 9.00 uur Eucharistieviering met pastor 

Kuipers. Startzondag.                                    

Cees Verbakel, overleden ouders 

Uitenbroek en zus Annet, Gerard en 

Nellie Vlasveld-de Knegt                                                               

Maandag 4 oktober 19.00 uur Woord en communieviering 

pastor Lijesen. In de viering wordt de 

Rozenkrans gebeden.                                          

Piet de Wit 

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur Eucharistieviering met 

pater Hoogland.  Riet van Leeuwen-

van Halteren, Joop de Jong en Riet de 

Jong-van Eijk                                      

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 5 oktober: Mevr. M.J.G.Vermeulen-Noorden, mevr. 

M.E. Van der Werf-Maas 

IN MEMORIAM______________________________________________________ 
Op 4 september is Mies Vaartjes–Lünnemann overleden in de 
gezegende leeftijd van 98 jaar. 
Ze werd op 17 maart 1923 geboren in Boskoop, heeft haar 
huwelijkse leven doorgebracht in Heerlen en is na het overlijden van 
haar man Ben weer teruggekomen naar haar geliefde Boskoop.                  
In een druk bezochte uitvaartdienst hebben we afscheid genomen 
van deze hartelijke, zorgzame en gastvrije moeder van 2 zoons en 
een dochter, oma van 5 kleinkinderen, schoonzus en vriendin.          
Voor Mies was het leven wel klaar, omdat ze veel moeite had met het 
steeds afhankelijker worden. Tot op het laatst heeft ze desondanks 
haar belangstelling gehouden voor de mensen waarmee ze in 
aanraking kwam, ook voor de mensen die haar verzorgden. 
We hebben gelezen over de sterke vrouw en we lazen de Bergrede 
van Jezus waarin hij schetst hoe je goed kunt leven in de ogen van 
God. Als iedereen zo zou leven, hadden we nu een hemel op aarde. 
Mies heeft dat geprobeerd en leefde zonder het te benadrukken voor 
wat de echte waarden in het leven zijn. Ook daardoor was ze geliefd 
bij veel mensen.  
Mag Mies nu rusten in vrede en gelukkig zijn in het leven dat Jezus in 
het vooruitzicht heeft gesteld. 

 
40 jarig Priesterfeest pastor Kuipers___________________________ 
Op 24 oktober a.s. hoopt pastor Winfried Kuipers in de St. 
Willibrorduskerk in Bodegraven zijn 40-jarig priesterfeest te vieren. 
Dat is de kerk waar hij is opgegroeid en waar hij ook zijn eerste 
Eucharistie als priester gevierd heeft.  
Hij wil zijn priesterfeest vieren in de eucharistieviering van 09.00 
uur.  Alle parochianen - van Zevenhuizen tot en met de Meije – 
worden bij deze uitgenodigd dit samen met hem te komen vieren. 
Pastor Kuipers stelt geen prijs op persoonlijke cadeaus. Mocht u hem 
toch iets willen geven, dan kan dat door bij te dragen aan een project 
op de Filippijnen waarmee pastor Kuipers zich verbonden voelt.   
Het gaat om de priesteropleiding van seminarist John Paul Mariveles 
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Esplana, die hij vorig jaar tijdens zijn sabbatsverlof aldaar heeft leren 
kennen. Via whattsapp onderhouden zij nog steeds contact. 
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL28RABO 0157573141 
t.n.v. parochie Sint Jan de Doper, onder vermelding van gift 40 jr 
W.K. 
 
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. 

Kermiscollecte_____________________________________________________ 
Op zondag 3 oktober, startzondag, is de jaarlijkse Kermiscollecte.               
De opbrengst van deze collecte komt in zijn geheel ten goede aan de 
geluidsinstallatie/livestream van onze kerk. 

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. 
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. 
*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.                                                                                            
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*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. 

Beste ouders en kinderen van de H. Joannes de Doper 
geloofsgemeenschap, 
Lange tijd mocht er, door Corona, niet veel georganiseerd worden in 
de kerk. Nu alles langzaamaan weer mag, willen we graag iets voor 
de kinderen en hun ouders doen.  
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 oktober, vooral degenen 
die hun eerste communie gedaan hebben in 2020 of die dat komend 
jaar willen gaan doen.  
Op zaterdag 9 oktober om 17.30 uur hebben we een  leuke activiteit 
voor de kinderen. Daarna krijgen ze een hapje en drankje.  
Zodat we daarna met z’n allen, kinderen en alle parochianen naar de 
viering om 19.00 uur kunnen. U als ouders kan om 18.50 uur 
aansluiten bij uw kind/kinderen. 
Erg leuk als jullie er ook bij zijn. Tot dan! 
Geef je op voor 1 oktober via de mail 
werkgroepgezinsvieringboskoop@gmail.com  
Werkgroep Gezinsvieringen  
 

Komt u ook alle zondagen op de koffie?__________________________ 
Als zaterdagavond onze weekendviering is, houden we de zondag 
erna een bijzondere 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.  

Bijzondere koffie met Groene Kerk tijdens de 40 dagen 
Onder Ons in de Joannes de Doperkerk in Boskoop 
Tijdens de bijzondere koffie van zondag 19 september was er een 
feestelijke Groene Kerk activiteit. Tijdens het genieten van een kopje 
thee of koffie met een lekkere appelmuffin hoorden de aanwezigen 
het nieuws, dat wij als geloofsgemeenschap nog een jubileum te 
vieren hebben. Als Groene Kerk bestaan we 5 jaar. Ook was er leuk 

mailto:werkgroepgezinsvieringboskoop@gmail.com
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nieuws over onze voedseltuin. Aan één appelboom hingen bijzonder 
veel appels en omdat het de eerste oogst was kregen alle aanwezigen 
een appel. Er kon nog een hele doos appels naar de Voedselbank. 
Ook konden we een groen spandoek presenteren met daarop de 
tekst Groene Kerk, zorg voor Mens en Aarde. Tenslotte konden wij 
bij LOESJE, welkom in de Groene Kerk, samen 20 milieunadenkertjes 
beoordelen. Er waren er verschillende, die hoog scoorden. Maar een 
daarvan scoorde extra, die noemen we nu alvast: 'Als de bijen dood 
zijn, wie wil dan de bomen bevruchten'. Later hoort u van ons over 
de andere uitgekozen uitspraken van Loesje. 
Een groene groet van Jeanine, Tineke, Fred en Karin! 
 
Leerhuis gaat weer open!________________________________________________ 
Het Leerhuis kan weer open! We zijn blij dat we ons programma 
weer aan u kunnen aanbieden. Er is een weer aantal avonden 
voorbereid rond een thema. Verschillende parochianen komen hun 
verhaal vertellen en met u delen. We zien u graag terug in het 
Leerhuis! Mede namens Agnes, Carla, Maruscha en pastor Rob 
Lijesen, diaken Paul Schuurmans. 
Programma september, oktober en november 2021 
Vanaf september horen we steeds meer over parochievernieuwing, 
waarbij het gaat om steeds meer leerling te worden van Jezus 
Christus. Ook in het Leerhuis besteden we hier aandacht aan. 
‘Leerling-zijn’ wordt op verschillende manieren belicht. 
Op woensdag 29 september opent gebedsleider Jopie Koop het 
Leerhuis vlak vóór het begin van de oktober-Maria-maand. Zij vertelt 
haar persoonlijke verhaal over Maria en de Rozenkrans. Wat is over 
Maria bekend in het evangelie van Lucas en van de andere 
evangelisten? Hoe komt Maria daarin zelf aan het woord en hoe 
getuigt zij van haar geloof? Waartoe nodigt Maria ons uit? En hoe is 
het gebed van de Rozenkrans ontstaan ? En wordt de Rozenkrans 
ook vandaag nog gebeden? 
Op woensdag 13 oktober doen Metten Knuppe en Morgan de 
Koning-Ward, als nieuwe katholieken in het Leerhuis  hun verhaal  
over hun weg naar de katholieke kerk. Wat is er in hun leven 
gebeurd waardoor zij deze stap zijn gaan zetten? Waar zijn zij 
begonnen en met wie samen hebben zij zich voorbereid op hun doop 
en vormsel en hun opname in de katholieke kerk?  
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Woensdag 3 november gaat het over bidden. Wat voor zin heeft 
bidden? Wanneer bidden we nog? Waar bidden we: in de kerk, thuis, 
op pelgrimstocht? Voor wie bidden we: voor zieken, voor iedereen, 
voor onszelf? Hoe kunnen we opnieuw leren bidden? Agnes Prins en 
Paul Schuurmans gaan met ons hierover in gesprek . 
Woensdag 17 november staan we stil bij onze geloofsbelijdenis. 
Elke zondag bidden we in de kerk met elkaar de geloofsbelijdenis. 
Hoe en wanneer is de geloofsbelijdenis tot stand gekomen? Wat 
betekenen de woorden van de geloofsbelijdenis nu vandaag voor 
ons? Hoe zouden wij ons geloof nu verwoorden? Pastoor van 
Klaveren neemt ons mee en zet ons op weg naar samen geloven. 
Wij vragen of u zich voor de avonden aanmeldt via 
leerhuis@sintjandd.nl  of per telefoon: 0182 513056. 
Het Leerhuis wordt gehouden in de parochiezaal naast de H. Joannes 
de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50 in Boskoop. De avonden beginnen 
om 19.30 uur. 
 

Oproep: Pelgrimini,  maar dan maximaal______________________ 
In de Voorloper heeft u het kunnen lezen, we gaan op bedevaart! 
Onze kerk is opgenomen in de route van zaterdag 9 oktober.                        
U wandelt, fietst, of komt met de auto van Lourdes (Boskoop) naar 
Santiago de Compostella (Reeuwijk) om uiteindelijk thuis te komen 
in Kevelaer (Bodegraven). Aan ons als organiserend comité de vraag 
om de Willibrorduskerk de uitstraling van Kevelaer te geven.   
Typisch Kevelaer is de Kaarsenkerk, wij zouden die kerk willen 
nabootsen.  Bij deze doen wij een oproep aan u, om een voor u 
bijzondere kaars uit te lenen, groot, klein, dik, dun. Deze kaarsen 
willen wij dan e.v.t. met een bijbehorend verhaal neerzetten in de 
zijbanken van onze kerk. Zo krijgt de kerk de uitstraling van de 
kaarsenkerk te Kevelaer. Heeft u een bijzondere kaars? En zou u 
deze voor een zaterdag willen uitlenen om in de kerk te staan? Heeft 
u er wellicht een mooi verhaal bij? Dan vragen wij u dit te laten 
weten bij het secretariaat Bodegraven via bodegraven@sintjandd.nl 
of telefonisch 0172-612255 (bereikbaar op ma, wo, vr van 09.00-
12.00 uur). Hartelijk dank voor uw medewerking! 
Sonja, Els, Ilonka en Lia 
 

mailto:leerhuis@sintjandd.nl
mailto:bodegraven@sintjandd.nl
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Intentieboek_________________________________________________________  
Vanaf 1 september wordt het intentieboek weer in gebruik genomen. 
U kunt voorafgaand aan de viering een speciale intentie opschrijven 
in het boek, dat u vindt op de koffietafel. De intentie wordt dan 
voorgelezen bij de voorbede in de viering. 
 
Let op: Coronamaatregelen: versoepelingen en wat nog 
blijft per 25 september 
N.a.v. de recente regeringsmaatregelen hebben de Nederlandse 
bisschoppen een aantal maatregelen afgekondigd. Deze gaan in op 
zaterdag 25 september. 
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te 
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd.  
Men hoeft geen corona-toegangsbewijs te laten zien omdat dit niet 
past bij het karakter van de Kerk. Gelovigen hoeven geen 
mondkapjes meer te dragen. 
De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek laten we los, mits 
er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd 
kan worden.  
Vooraf aanmelden en registeren vervalt.  
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met 
elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het 
lopen door de kerk. Als een kerkganger graag afstand wil 
houden van anderen verzoeken we u dit te respecteren.  
In praktische zin adviseert het parochiebestuur vooralsnog vast 
te houden aan de om en om benadering bij de kerkbanken, 
maar in voorkomend geval kunnen de lege banken ook worden 
gebruikt.  
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan.  

We moeten bij de uitreiking en het ontvangen van de Communie 
een nieuwe gewoonte aanleren. Na de Uitnodiging tot de 
Communie zal de voorganger (zoals gebruikelijk) de hostie 
tonen en “Lichaam van Christus” zeggen, waarop allen 
antwoorden Amen. De uitreiking van de Communie daarna zal 
zwijgend verlopen, om besmetting van de hosties in de schaal te 
voorkomen.   
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U kunt weer intenties schrijven in het intentieboek, deze bevindt 
zich op de koffietafel. 
U kunt de voorganger ontmoeten na de viering in de kerk. Houdt 
anderhalve meter afstand, ook als u even moet wachten. 
Bij het koffie drinken op zondag wordt gelovigen uitdrukkelijk 
gevraagd om ook hier rekening met elkaar te houden zowel bij het 
kiezen van een plaats als bij het lopen door de zaal. 
 
De maatregelen die blijven:                                                                                 
Geen tongcommunie. De gelovige die de H. Hostie niet met de hand 
wil aanraken, kan een eigen 'corporale' meebrengen en daarop de H. 
Hostie ontvangen en naar de mond brengen.                                                     
Geen collecte.  
Geen handen schudden bij de vredeswens.                                            
Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn. 
 
Vaccineren.  
Bij kerkgang is geen onderscheid tussen mensen die wel of niet 
gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij 
bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om 
zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar 
wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus 
noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families 
en vrienden en voor alle volkeren’. 
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor 
het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat 
met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen 
besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo 
blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, 
hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. 


