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Boskoop 56e jaargang | week 43-44   25 okt t/m 7 nov 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 24 oktober 10.30 uur gezamenlijk livestream 

kijken in de parochiezaal. 

Maandag 25 oktober               19.00 uur Eucharistieviering met 

pastoor Van Klaveren.                                           

Zondag 31 oktober 09.00 uur Eucharistieviering  met 

pastoor Van Klaveren.                        

Jeanne Binken, Dit van Ooi-Houtman, 

Jac Wognum, Marco en Toon van Ooi, 

Jaargetijde Corrie Verlaan-de Groot                             

Maandag 1 november             Let op: 19.00 uur geen viering in 

Boskoop.                                                          

19.30 uur Allerheiligenviering in 

Gouda met pastoor Van Klaveren. 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Dinsdag 2  november 11.00 uur Allerzielenviering  in 

Gouda met het gehele pastorale 

team. 

19.30 uur Allerzielenviering in 

Boskoop.                                                             

Alie Looman-Lek, Jeanne Binken, Pam 

Stolwijk, Ben van der Vlist 

Zaterdag 6 november 19.00 uur Eucharistieviering met 

pastor Kuipers.                                     

Cees Verbakel, overleden ouders 

Uitenbroek-Romijn en zus Annet, Riet 

van Leeuwen-van Halteren, Gerard en 

Nellie Vlasveld-de Knegt 

Altaardiensten______________________________________________________
31 oktober: Michelle en Martin                                                                                                       
6 november: Michelle en Martin 
                                        
Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 2 november: mevr. A.M. Boeters-Stolwijk en mevr. 
M.J.T. Houdijk-Verbij 

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. 
Volgende bijzondere koffie is op 24 oktober en 7 november. 

Intentieboek_______________________________________________________  
U kunt voorafgaand aan de viering een speciale intentie opschrijven 
in het intentieboek, het is niet de bedoeling om daar namen in te 
noemen. Wel is toegestaan: Voor een zieke…., voor het slagen van 
een operatie etc. U vindt het intentieboek op de koffietafel. De 
intentie wordt dan voorgelezen bij de voorbede in de viering. 
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IN MEMORIAM_______________________________________________________ 
Bartholomeus Anthonius Driesen. Geboren op 2 december 1928, 
overleden op 29 september 2021.Vader Bart, weduwnaar van 
moeder Fie sinds januari 1997, was een harde werker en een 
doorzetter, sportief, een gezelligheidsmens, dol op zijn kinderen en 
kleinkinderen en een fervent bezoeker van de KBO. Zijn grote liefde 
na te zijn afgekeurd op 58-jarige leeftijd was, naast natuurlijk zijn 
vrouw en kinderen, zijn racefiets. Hij is daarop zeker qua afstand, de 
wereld op rond gegaan. De laatste jaren werd zijn lichamelijke 
gezondheid minder en had hij hulp nodig, de dames van de thuiszorg 
stonden allemaal in zijn agenda, omdat hij hun verjaardag niet zou 
vergeten. Op 29 september ging hij nog naar de val-poli in het 
ziekenhuis en ’s avonds overleden. Bart is na ruim 24 jaar weer met 
zijn Fie verenigd bij zijn Schepper.  

Enkele kleine veranderingen tijdens de viering__________________ 
Vanaf heden zult een aantal kleine veranderingen zien in de viering. 
Één van de veranderingen is: 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.   
 

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. 
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Allerzielen in Boskoop________________________________________________  
Het thema van de Allerzielenviering is dit jaar: “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).  
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 H. Joannes de Doper, 
Boskoop 
 

Klimaattop__________________________________________________________ 
Van 1 tot en met 11 november is een VN-vergadering van 26 
regeringsleiders in Glagow over nieuwe maatregelen ter 
bescherming van ons klimaat. Ook de Paus zal daarbij betrokken zijn. 
Het belang en de urgentie zal duidelijk zijn. Allerlei kerken in ons 
land vragen aandacht voor deze VN-klimaattop. Ook onze parochie 
wil dit oppakken.  
We organiseren daarom begin november in Boskoop een korte 
meditatieve viering. De exacte datum is nog niet bekend bij het 
uitkomen van deze Kleine Onder Ons. De juistedatum verneemt u via 
de mededelingen of via de website. We luisteren en kijken dan naar 
de inbreng van de Paus in de klimaattop. We staan met elkaar stil bij 
de betekenis van zijn oproep voor ons als persoon en als kerk.                 
Tot slot zullen we een petitie ondertekenen van de Vastenactie en de 
landelijke organisatie van Groene Kerken. De petitie roept de 
regeringsleiders, maar ook ons, op tot zorg voor de schepping en 
voor de medemens. 
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Leerhuis ___________________________________________________________________ 
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. 
 
.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, 

mailto:leerhuis@sintjandd.nl
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maar in voorkomend geval kunnen de lege banken ook worden 
gebruikt.  
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan.  

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.                                                     
De 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. 
 


