
 
 
 
 

KLEINE ONDERONS                                          redactie:boskoop@sintjandd.nl 
 

 
 

Boskoop 56e jaargang | week 49-50  6 dec t/m 19 dec 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 
 
Alle vieringen zijn onder voorbehoud, juiste informatie zie 
website www.sintjandd.nl/vieringen 
 
Zaterdag 4 december 19.00 uur Let op: Géén viering  

Zondag 5 december 10.30 uur gezamenlijk livestream 

kijken in de parochiezaal. 

Maandag 6 december             Let op: Géén viering 

Zondag 12 december 09.00 uur Eucharistieviering  met 

pastoor Van Klaveren  met aansluitend 

muzikale kerstkoffie.                            

Alie Looman-Lek, Wilhelmina Maria 

van der Kooij-van Leeuwen, Adriaan 

Verweij en overleden familie, Bep van 

Vliet-Mulleman en zoon Benno                                               

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015


KLEINE ONDERONS                                                                              2 
 

Maandag 13 december           Let op: 09.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren, 

Zaterdag 18 december  Let op:16.00 uur Eucharistieviering 

met pater Peelen sj.                                              

Piet-jan Vermeulen, Aggie van 

Ruijven-Frehe                                                   

 Zondag 19 december 10.30 uur gezamenlijk livestream 

kijken in de parochiezaal. 

Maandag 20 december Let op: 09.00 uur eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren                                      

Interieurverzorging:_____________________________________________________ 
In de week van 13 december: mevr. J.A.C. van Eijk-van den Ancker, 

mevr. H.D.M. van Eijk-Kuijf 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 5 december en 19 december. 

Kerststallenroute van 11 tot en met 19 december 2021___________                                              
Op weg naar Kerst: samen  met de Protestantse Gemeente Boskoop 
hebben we een mooie Kerstallenroute gemaakt door Boskoop. In 
deze coronatijd verspreiden we zo een mooie kerstboodschap.              
Doet u mee wandelend of met de fiets? De kerststalletjes zijn te 
zien van zaterdag 11 tot en met zondag 19 december, tussen 11 en 
18 uur.  Dit jaar is er zo voldoende gelegenheid om een paar leuke 
tochtjes buiten te maken en de kerststalletjes coronaproof te 
bekijken. Het boekje met meer dan 40 adressen is te verkrijgen 
vanaf  9 december bij het secretariaat, in de kerk, in de Mariakapel 
bij de kerk en is ook op de website te vinden 
https://www.sintjandd.nl/webmagazine/ 

x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
https://www.sintjandd.nl/webmagazine/
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Coronamaatregelen 2 december 2021________________________________ 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de 
coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk opnieuw 
uit te breiden. In de R.-K. Kerk worden vanaf 1 december 2021 
voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt 
ook voor Kerstmis. 
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere 
kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere 
kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten 
of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur 
uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op 
weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 
uur afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies 
gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het 
komend weekend. Voor de parochies die door ons pastoraal team 
worden bediend betekent dit het volgende:                                                                                                     
Een aantal avondvieringen zal – in overleg met locatieraden en 
lokale pastoraatsgroepen worden vervroegd of geschrapt;                            
*Alle vieringen op zaterdag 4 december 2021 komen te 
vervallen;                                                                                                                        
*Op de Ankerzondag van 12 december 2021 zullen de vormelingen 
met hun ouders met het oog op hun veiligheid hun vormselcatechese 
in Reeuwijk en Bodegraven hebben in plaats van in Gouda;                                                                                                                   
*Op Kerstavond 24 december 2021 is er om 21.00 uur een 
viering in een van onze kerken, die per livestream zal worden 
uitgezonden, zodat alle parochianen met een 
internetaansluiting toch een nachtmis kunnen meevieren;                                                      
*Voor de zondagvieringen en Eerste Kerstdag zal weer een 
reserveringsysteem worden gehanteerd.  
 
Toeleven naar Kerstmis. Zondag 28 november is de Advent 
begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het 
gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Het besluit om met 
Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de 
bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron 
van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale 
beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen 
zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren 
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steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere 
vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben 
genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de 
voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of 
al gestart zijn. 
Incasseringsvermogen. De nieuwe maatregelen vragen van de 
parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en 
uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en 
Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote 
dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor 
onvermoeibaar inzetten. 
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, 
op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons 
helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich 
meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte 
voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis 
ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht 
schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser 
gegeven is. 
Op vrijdag 26 november is net voor het begin van de Advent de 
website VierKerstmis.nl online gegaan. Deze website is een 
initiatief van de Nederlandse bisschoppen om iedereen op te roepen 
Kerstmis te vieren, als het kan bij (een van) de vieringen in de eigen 
kerk, maar als daar geen plek is in verband met coronamaatregelen, 
ook thuis. Meevieren kan dan bijvoorbeeld via de livestream van een 
parochie of met de mis op NPO2. 
 
 

Klokken______________________________________________________________ 
Misschien heeft u het al gemerkt, maar de kerkklokken doen het niet 
meer. Na een paar technische problemen, waardoor de kerkklokken 
spontaan gingen luiden op onlogische tijdstippen, hebben we 
besloten om ze tijdelijk uit te zetten tot dat het probleem is opgelost. 
 

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 

http://www.vierkerstmis.nl/
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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.  
 

Alpha cursus________________________________________________________ 
Wil je God (beter) leren kennen? Nieuwsgierig naar het christelijk 
geloof? Volg de Alphacursus. 
Bent u bevriend of getrouwd met een katholiek, maar zelf niet 
gedoopt? Heeft u op uw werk of sportclub wel eens gesprekken met 
een katholiek en wilt u wel eens meer weten over ons geloof? 
Of bent u wel gedoopt als baby maar heeft u daarna nooit meer iets 
geleerd over het christelijk geloof?  
Misschien heeft u vroeger wel godsdienstles of levensbeschouwing 
gehad: op school, van uw ouders of in gezinsvieringen of 
kinderwoorddiensten. Misschien bent u wel eens naar 
ouderavonden geweest voor eerste Communie of Vormsel van uw 
kind. Een enkel huwelijks- of doopgesprek. Maar wat weet u daar 
nog van? We kunnen makkelijk blijven steken in de kinderlijke 
beelden van God: een almachtige God die alles regelt en 
voorbestemt, een straffende God voor wie we ons netjes aan de 10 
geboden moeten houden, een “wegenwacht”-God die we in nood te 
hulp vragen. Maar verder leiden we gewoon ons burgerlijk leven: 
geld verdienen, tv kijken, sport en recreatie. 
Zoals uw fiets of auto af een toe een onderhoudsbeurt nodig heeft, 
banden weer eens opgepompt, olie ververst, reparaties en versleten 
onderdelen vervangen moeten worden, zo vraagt ook onze relatie 
met God onderhoud. Een echte christen leeft in een permanente 
liefdesrelatie met God. 
Daarom bieden we u de Alphacursus aan: een aantal 
vormingsbijeenkomsten om God (beter) te leren kennen.  
Deze cursus is uitstekend geschikt voor mensen die vrijblijvend 
willen kennis maken met het christelijk geloof. Misschien uw niet-
katholieke levenspartner (kom samen!), uw buurman, uw collega, 
uw vriend(in). 
De Alphacursus bestaat uit 10 bijeenkomsten in een sfeer van 
ontmoeting en uitwisseling op woensdagavonden vanaf januari 2022 



KLEINE ONDERONS                                                                              6 
 

en een zaterdag. Elke bijeenkomst begint met een heerlijke warme 
maaltijd, vervolgens een inleiding op het thema en tenslotte een 
groepsgesprek daarover, waarin u zelf met uw vragen en reacties 
kunt komen.  
Waar gaat het over? 
Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Wat doet de heilige 
Geest? Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen 
leven? Waar ervaar je God? Deze vragen en meer worden behandeld. 
Kijk op www.sintjandd.nl  voor meer informatie of bel 0182-513056, 
ma-vrij 9.00-12.00.   
Geef je op via alphacursus@sintjandd.nl 
Voor de kosten van het eten en het cursusmateriaal wordt per avond 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

 

Parochiele Charitias Instelling, lokale werkgroep Boskoop 
Al vele jaren ondersteunen we parochianen financieel die het 
(tijdelijk) moeilijk hebben. Denk daarbij aan een eenmalige bijdrage 
voor aanschaf van een huishoudelijk apparaat, het kopen van een 
treinkaartje voor bezoek aan een familielid, het betalen van een 
lidmaatschap voor een vereniging etc.  
Bovendien geven we in de decembermaand een aantal huishoudens 
een kleine financiële bijdrage of tegoedbon zodat ook deze personen 
wat extra inkopen kunnen doen in de dure decembermaand. 
Bij dit alles hebben we uw steun nodig!                                                              
Mocht u gezinnen of in uw omgeving kennen die een (financieel) 
steuntje kunnen gebruiken; aarzel niet en meldt het ons. Uw tip 
wordt in alle vertrouwen behandeld. 
En om deze zinvolle acties te kunnen blijven uitvoeren vragen we 
van harte een bijdrage aan de collecte tijdens de kerstvieringen. Het 
tweede mandje tijdens deze collectes komt ten goede aan de P.C.I.- 
Boskoop. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de kerstviering bij 
te wonen kunt u uw bijdrage ook over maken. Dit kan op 
rekeningnummer:  
NL52RABO 0108 502155 t.n.v. R.K.-parochie charitasinstelling. 
Hartelijk dank mede namens de overige commissieleden, Hilda 
Mathot, penningmeester.                                               
 

http://www.sintjandd.nl/
mailto:alphacursus@sintjandd.nl

