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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

Attentie:
Zaterdag 29 januari weekendviering nog om 16.00 uur!!!!!
Maandag 31 januari

19.00 uur Eucharistieviering
door pastoor Van Klaveren.

Zondag 6 februari

09.00 uur Eucharistieviering
met pastoor Van Klaveren.
Bep van Vliet-Mulleman en
zoon Benno, Annie
Zevenhoven-Vergeer, Aggie
van Ruijven-Frehe, Nellie en
Gerard Vlasveld-de Knegt,

Maandag 7 februari

19.00 uur Eucharistieviering
met pastoor Van Klaveren.

KLEINE ONDERONS

redactie:boskoop@sintjandd.nl

Zaterdag 12 februari

19.00 uur Eucharistieviering
met pater Hoogland.
Overleden ouders van der
Werf-van Zoest en zoon Ton,
Riet van Leeuwen-van
Halteren, overleden familie
Stolwijk-Huiden en kinderen
Gerard, Gerda en Anneke

Altaardiensten______________________________________________________
6 februari: Michelle en Marjolein
12 februari: Martin en Ryan

Interieurverzorging:_____________________________________________________
In de week van 1 februari: Mevr. C.W.M. Verlaan-van Tol en mevr.
P.A.C. van der Wal
Coronamaatregelen 25 januari 2021_______________________________
De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de
coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van
26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat
aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte
van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook
vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.
Vooraf reserveren blijft wenselijk voor vieringen die naar
verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de
anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.
Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering is nog niet
toegestaan.
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen –
ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten
en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.
De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen
op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen
thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden,
de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen
bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.
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De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige
communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de
communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf
gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de
communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2
masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor
gelovigen die de communie niet op de hand willen ontvangen blijft
de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van
kracht.
Bij de uitreiking en het ontvangen van de Communie geldt het
volgende. Na de Uitnodiging tot de Communie toont de voorganger
de hostie en zegt “Lichaam van Christus”. Daarop antwoorden wij
“Amen”. De uitreiking van de Communie daarna zal zwijgend
verlopen om besmetting van de hosties in de schaal te voorkomen.
Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers
zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans.
Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer
repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd
wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in
zigzagopstelling staan.

Wat kan ik nog geloven?__________________________________________
Pater Fred Vergeer uit Alphen aan den Rijn, met veel familie in
Boskoop en Bodegraven, heeft een boekje geschreven “Wat kan ik
nog geloven”. Geloofspunten, die betwijfeld worden zijn opnieuw
bekeken. Het is niet diep theologisch maar eenvoudig in taal en
inhoud. Het boekje ligt op de koffietafel en kost € 5.
U kunt het bedrag overmaken, het rekeningnummer staat op
bladzijde 2 of € 5 afgeven bij het secretariaat.
Pater Vergeer heeft bijna zijn hele leven als missionaris in Sawarak
op Borneo-Maleisie gewerkt.

Bestellen huispaaskaars_____________________________________________
Bestel nu uw huispaaskaars. Welke? In het portaal van de kerk hangt
op het bord een poster met alle voorbeelden en prijzen. Bestel voor
14 maart uw huispaaskaars bij het secretariaat.
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Rozenkrans_bidden________________________________________________

Elke tweede dinsdag van de maand komt een groep vrouwen in de
kerk aan de A.P. van Neslaan bijeen om de rozenkrans te bidden. We
wenden ons tot God met onze eigen noden, vragen en intenties, maar
krijgen ook regelmatig gebedsaanvragen van andere mensen.
Maria is onze voorspreekster bij God en wij zijn voorsprekers voor
allen die gebed nodig hebben.
Komt u ook meebidden? U hoeft zich daarvoor niet aan te melden.
De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 8 februari 2022 aan de A.P.
van Neslaan nr. 50. Om 9.30 uur staat de koffie klaar. U bent van
harte welkom!

WJD@Home 29 april t/m 1 mei op Ameland___________________
De WJD@Home is de perfecte opstap naar de Wereld Jongerendagen
in Portugal 2023 voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Een plek waar je
nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Een
weekend vol ontmoeting en ontspanning, voor workshops, discussie
in een college tour en tijd om samen na te denken over wat het
katholieke geloof betekent voor jouw leven. Kijk op de website voor
meer informatie.

Expositie in de parochiezaal______________________________________
De mens is voortdurend op weg. Wie wandelt, verandert. Wandelen
is voor mij een passie, genietend van het steeds veranderende licht.
Als beeldend kunstenaar mag ik al 45 jaar inspiratie ontvangen uit
de schoonheid van de natuur, uit kleur en licht en uit de mens.
Ik probeer mijn gevoel en oorspronkelijkheid te volgen en schilder
en teken met aquarel, olieverf, inkt en pastel op papier, canvas,
textiel en glas. Deze tentoonstelling heeft als titel; Het mysterie van
het licht. Naast schilderingen is er ook fotografisch werk te zien.
Fotografie is dan het eindproduct van een proces dat, vanwege het
verval, anders niet getoond zou kunnen worden; glas schilderen in
combinatie met levend “natuurmateriaal”. Graag nodig ik u uit voor
deze expositie. Deze is te zien in februari en maart.
Even stil worden, om zo het mysterie van het licht, dat in ons allen
aanwezig is, te ervaren.
Ik wens u alle goeds! Mieke Kremers
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