Boskoop 57e jaargang | week 19-20

9 mei t/m 22 mei ‘22 22

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 9 mei

19.00 uur Woord- en
Communieviering met pastor
Lijesen, aansluitend
Rozenkrans bidden.

Zaterdag 14 mei

Let op!! Aanvangstijd
gewijzigd. 14.00 uur
Gebedsviering Diaconale
Impulsdag.

Zondag 15 mei

09.00 uur Eucharistieviering
met pater Hoogland.
Jaargetijde Jose van VlietStigter, Jac Wognum, Annie
Zevenhoven-Vergeer, Gerard
en Nellie Vlasveld-de Knegt
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Maandag 16 mei

19.00 uur Eucharistieviering
met pastoor Van Klaveren,
aansluitend Rozenkrans
bidden.

Zaterdag 21 mei

19.00 uur Eucharistieviering
met pastor Kuipers.
Overleden ouders UitenbroekRomijn en dochter Annet, Mark
Hendrikman, Bert Janse, Pietjan Vermeulen

Interieurverzorging:_____________________________________________________
In de week van 9 mei: mevr. J.A.C. van Eijk-van den Ancker, mevr.
H.D.M. van Eijk-Kuijf

Secretariaat_________________________________________________________
Het secretariaat is van 20 t/m 29 mei gesloten.
Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van
dienst: 0182-639586. Spreek een boodschap in als de pastor niet
direct de telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig
mogelijk teruggebeld.

IN MEMORIAM______________________________________________________

Johannes Albertus van Fulpen. Geboren 27 maart 1932, overleden 26
april 2022.
Joop van Fulpen of beter bekend als Joop de koster, want dat is hij
heel lang geweest in de Joannes de Doperkerk. Maar hij was veel
meer dan de mens die zorgde dat rond de erediensten alles goed
verliep. Hij was een lieve rustige en betrouwbare man. Een fijne
vader en meer dan geliefde opa. Een mens die een vraagbaak was
voor de parochianen. Iemand die de kunst verstond om te
aanvaarden wat er op zijn levenspad kwam. Een natuurmens met
groene vingers. Altijd rustig naar de buitenkant maar misschien
daardoor soms eenzaam bij het verwerken van verdriet en tegenslag.
Er kwam nooit een klacht toen het steeds minder goed ging met hem.
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Kortom een mooi mens van wie je hield. Veel sterkte gewenst voor
Riet en alle mensen die hem zullen missen.

Koffie na de viering: helpt U mee!____________________________

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven wordt op zondagochtend
weer gezellig koffie gedronken na de viering. Om dit te kunnen
blijven doen en óók op zaterdag mogelijk te maken hebben we
nieuwe vrijwilligers nodig voor het koffieschenken en een
vrijwilliger die voor de viering even de tafels en stoelen wil klaar
zetten. Wie komt ons helpen 1 x in de 6 weken. Meld je aan bij het
secretariaat.

Sam’s kledingactie_________________________________________________
Op woensdag 11 mei kunt u van 9.00 uur tot 12.00 uur weer
kleding en schoenen inleveren op ons kerkplein voor Sam’s
kledingactie. Gelieve géén kapotte en vuile kleding, speelgoed en
knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden. Met de opbrengst
worden schoolkinderprojecten in Oeganda en hulpprojecten in de
Oekraïne gefinancierd. Voor meer info: www.samskledingactie.nl
Titus Brandsma___________________________________________________________
Gedurende de gehele maand mei is er in de H. Josephkerk in Gouda
een tentoonstelling over het leven van Titus Brandsma.
Op 15 mei wordt hij door Paus Franciscus Heilig verklaard.
U kunt de tentoonstelling bezoeken tijdens kantooruren van het
secretariaat Gouda en voor en na de doordeweekse- en
weekendvieringen. De tentoonstelling is zeer de moeite waard.
U kunt veel over Titus Brandsma lezen, horen en zien. Zijn
geloofsleven en Heilig verklaring is belangrijk voor Nederland, zeker
in deze onrustige tijden. Hij is een gelovig voorbeeld waar veel
mensen van kunnen leren.

Meimaand-Mariamaand___________________________________________
Door de vele kaarsjes die er bij Maria aangestoken worden tijdens de

weekendvieringen en doordeweeks in één van de kerken merk je
hoe een grote plaats Maria inneemt bij veel mensen. Onze zorgen,
onze vragen, onze dankbaarheid, leggen wij neer bij Maria door het
aansteken van dit kaarsje. In de meimaand gedenken we Maria extra
door het bidden van de rozenkrans.
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Dit is mogelijk elke maandag na de viering van 19.00 uur in de
H. Joannes de Doperkerk in Boskoop.
Elke dinsdag 8.40 uur met aansluitend viering in de RK kapel Graaf
Floris Gouda. Elke donderdag 18.30 uur met aansluitend viering in
de St. Victorkerk Waddinxveen.
In Schoonhoven is het hele jaar door op de maandag om 14.00 uur
rozenkrans bidden en in Haastrecht elke vrijdag om 15.00 uur met
aanbidding. U wordt van harte uitgenodigd mee te bidden en te
vieren.
Marialof:
Op zondag 15 mei om 16.30 uur zal er in Waddinxveen in de
St. Victorkerk een (parochie breed) Marialof worden gehouden.
Voorganger is pastoor van Klaveren.
U bent hier ook van harte welkom.
Pinksternoveen 2022____________________________________________________
Thema: De Geest Verbindt.
Vrijdag 27 mei, 19.30 uur: Sint Willibrordus kerk Overtocht 20,
Bodegraven. Thema: Bidden
Zaterdag 28 mei 19.30 uur : H. Joannes de Doper A.P.van Neslaan
50, Boskoop. Thema: Vergeven
Zondag 29 mei: in de vieringen om 9.00 en 11.00. Thema: Delen
Maandag 30 mei, 19.30uur : H. Bartholomeuskerk Wal 61,
Schoonhoven. Thema: Gastvrijheid
Dinsdag 31 mei, 19.30 uur: H. Josephkerk Aalberseplein2, Gouda.
Thema: Troost
Woensdag 1 juni, 19.30 uur: St. Joh. Onthoofding Oosteinde 23,
Moordrecht. Thema: Vertrouwen
Donderdag 2 juni, 19.30 uur: St Victorkerk, Zuidkade 176,
Waddinxveen. Thema: Zorgzaamheid
Vrijdag 3 juni, 20.00 uur: Plein voor de Ned. Herv. kerk Plein 9,
Haastrecht. Thema: Welkom zijn
Zaterdag 4 juni, 19.30 uur: H.H. Petrus- en Pauluskerk, Dorpsweg22,
Reeuwijk. Thema: Zingen
Meer info op de website en in de komende Voorloper .
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