
 
 
 
 

KLEINE ONDERONS                                          redactie:boskoop@sintjandd.nl 
 

 
 

Boskoop 56e jaargang | week 41-42   13 okt t/m 24 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 
 
Zondag 10 oktober 10.30 uur gezamenlijk livestream 

kijken in de parochiezaal. 

Maandag 11 oktober               19.00 uur Woord- en communieviering 

pastor van Winden. In de viering 

wordt de Rozenkrans gebeden.                                           

Zondag 17 oktober 09.00 uur Eucharistieviering  met 

Pater Peelen sj.                                                                    

Piet-jan Vermeulen, Alie Looman-Lek, 

Johannes Maria de Jong, Aggie van 

Ruijven-Frehe, Gerard en Nellie 

Vlasveld-de Knegt, Mark Hendrikman 

Maandag 18 oktober               19.00 uur Woord- en communieviering 

diaken Schuurmans. In de viering 

wordt de Rozenkrans gebeden.                                          

Piet de Wit 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Zaterdag 23 oktober 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastor Kuipers.                                     

Joop de Jong en Riet de Jong-van Eijk 

Altaardiensten______________________________________________________
17 oktober: Maruscha                                                                                                         
23 oktober: Ryan en Maruscha  
                                        

Dienst aan het huis des Heren:___________________________________                                                          
In de week van 12 oktober: Mevr. H. van Eijk, mevr. F.P.M. 

Tijsterman-Verkleij, mevr. E.J.A. Verkleij-Bakker, mevr. E.C.C.M. 

Verbij-van Tol 

Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 18 oktober: Mevr. C.W.M. Verlaan-van Tol en mevr. 

P.A.C. van der Wal 

Secretariaat_________________________________________________________                                                                                                              
Het secretariaat maandag 11 oktober en donderdag 14 oktober  

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. 

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 
Esplana, die hij vorig jaar tijdens zijn sabbatsverlof aldaar heeft leren 
kennen. Via whattsapp onderhouden zij nog steeds contact. 
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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. 

 

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.  

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. 
We horen 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 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?  
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. 
 
 
 

mailto:leerhuis@sintjandd.nl
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Sam’s Kledingactie_________________________________________________ 

Op woensdag 27 oktober  a.s. kunt u in Boskoop uw 
herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de H. Joannes de 
Doperkerk aan de A.P. van Neslaan 50 van 08.30-12.00 uur. De 
inzameling is voor schoolkinderen in Oeganda. Voor meer informatie 
zie Voorloper 5, pagina 16 en 19. Kapotte en vuile kleding, speelgoed 
en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden kunnen niet worden 
ingeleverd. 
 

Allerzielen________________________________________________________________
De Allerzielenviering van vorig jaar was in verband met Corona 
niet mogelijk. Er werd wel een waardevol ‘Gedenkmoment’ 
aangeboden, waarbij nabestaanden hun dierbare overledene d.m.v. 
een inloop in onze kerk H. Joannes de Doper sfeervol konden 
herdenken.  
Gelukkig kunnen wij u nu weer een Allerzielenviering aanbieden 
zoals u van ons gewend bent, waarin we hen gedenken van wie we 
het afgelopen jaar afscheid moesten nemen.  
Ieder jaar besteden we daar veel aandacht aan omdat we onze 
dierbaren niet willen en mogen vergeten en het belangrijk is, dat hun 
namen genoemd blijven worden.  
Maar ook verbondenheid met elkaar, mensen die helpen dragen, 
samen sterk staan in het leven wat ons verder brengt in het heden.  
Het thema van de Allerzielenviering dit jaar is dan ook:                                   
“Ga met mij mee”. 
Na de herdenking met de Lichtritus mag ieder een meegebrachte 
niet ingepakte bloem in een vaas bij de Paaskaars plaatsen. 
Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere viering op 
Allerzielen met ons mee te vieren. De viering is op dinsdagavond 2 
november en begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.00 uur worden de namen genoemd van de overleden 
parochianen, waarvan wij in eerdere jaren (vanaf 2015) afscheid 
moesten nemen. Dat wij hen niet vergeten.  
Op speciaal verzoek kunt u de naam van uw dierbare overledene ook 
laten noemen. Neemt u hiervoor contact op met de werkgroep 
Avondwake t.n.v. Toos van der Werf, tel: 0172-213095  (graag tussen 
18.00 en 19.00 uur)  
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Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje 
koffie of thee te drinken, u bent van harte welkom. Werkgroep 
Avondwake, Geloofsgemeenschap Joannes de Doper, Boskoop 
 
Bedankje_____________________________________________________________ 
Hartelijk dank voor de leuke plant, die mevrouw  Nederhoff  kwam 
brengen voor mijn verjaardag. Ria van de Vliet-Rietveld. 
 

Intentieboek_________________________________________________________   
Het intentieboek kon 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.  
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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.   
U kunt weer intenties schrijven in het intentieboek, dat u vindt 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 communie op de tong. 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.                                                     
Collectemandje staat nog steeds klaar op de tafels bij de ingang. 
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. 
 


