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Boskoop 57e jaargang | week 21-22     23 mei t/m 6 juni ‘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 23 mei 19.00 uur Eucharistieviering 
met pastoor Van Klaveren, 
aansluitend Rozenkrans 
bidden. 

Donderdag 26 mei 09.00 uur. Hemelvaartsdag. 

Eucharistieviering in 

Bodegraven en om 11.00 uur 

in Gouda. 

Zaterdag 28 mei 19.30 uur Pinksternoveen 

Zondag 29 mei 09.00 uur Woord- en 

Communieviering met pastor 

Lijesen.                                             

Annie Zevenhoven-Vergeer, Dit 

van Ooi-Houtman, Jeanne 

Binken, Frans Stolker en 

overleden familie van den 

Nieuwendijk 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Maandag 30 mei  19.00 uur Eucharistieviering 
met pastor Kuipers, 
aansluitend Rozenkrans 
bidden. 

Zaterdag 4 juni 19.00 uur Pinksteren 

Eucharistieviering met pater 

Hoogland.                                             

Riet van Leeuwen-van 

Halteren, overleden ouders 

Uitenbroek-Romijn en dochter 

Annet, Aggie van Ruijven-

Frehe, Nellie en Gerard 

Vlasveld-de Knegt 

Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag. Géén 

viering in Boskoop ivm 

weekend viering zaterdag 

avond 4 juni. 

Maandag 6 juni 09.00 Tweede Pinksterdag 

Eucharistieviering met pastoor 

Van Klaveren.                                         

Toon en Marco van Ooi 

 19.00 uur géén viering 

   

Interieurverzorging:_____________________________________________________         

In de week van 23 mei: mevr. A.M. Boeters-Stolwijk en mevr. P.A.C. 

van der Wal 
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Secretariaat gesloten__________________________________________  
Het secretariaat is van 19 mei t/m 29 mei gesloten.  De mail wordt 

ieder dag gelezen. 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. 

IN MEMORIAM______________________________________________________ 
Joannes Martinus Maria Willem Stigter,                                                              
geboren 24 november 1951, overleden 8 mei 2022 

Er is een zanger doodgegaan, 
op zaterdagavond heeft hij nog God lof gezongen, 
op zondagmorgen heeft de dood hem ingehaald, 
voor het Engelenkoor een nieuwe stem gewonnen. 
 
Jan Stigter, een rustige, stille man, eerlijk, meelevend, maar ook een 
levensgenieter die veel reizen heeft gemaakt. Jan was een zanger in 
hart en nieren, begonnen op het jongenskoor, doorgestroomd naar 
het herenkoor, dirigeerde het gemengde koor een aantal jaren en 
was de laatste jaren lid van Quo Vadis.  
In zijn leven had Jan toch wat tegenslag, als kind werd hem een 
loopbeugel aangemeten, maar hij bleef er vrolijk onder. Toen zijn 
eerste droom van Paus worden (je bent tenslotte niet voor niets een 
kind uit een vroom katholiek gezin) niet haalbaar bleek, ging hij, 
naar de Pabo. Hij ging lesgeven in Noordwijk, maar dat was toch niet 
helemaal zijn ding. Hij werd administratief medewerker en heeft dat 
de rest van zijn werkzame leven gedaan. Op zondagmorgen 8 mei jl. 
overleed Jan plotseling. Een leegte achterlatend bij hen van wie hij 
hield, bij het koor en in de parochie die, hij jaren als zanger heeft 
gediend. De gezamenlijke koren hebben hem op zaterdag 14 mei een 
groots afscheid gegeven. Hij zal gemist worden. 
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IN MEMORIAM_____________________________________________________________ 
Martina Wilhelmina van Leeuwen. 
Tiny werd geboren op 11 september 1932 en overleed op 24 april 
2022. 
Ze groeide op en moest al snel meehelpen in het gezin. Na de oorlog 
is zij met veel plezier gaan werken bij kruidenier v.d. Ploeg in de 
Julianastraat. Deze familie is later verhuisd naar Canada maar zij 
bleven lang contact houden met elkaar. Zij trouwde met Rien 
Kuystermans en ze kregen 3 zonen en 1 dochter. Ze behaalde haar 
diploma kostuum naaien wat goed van pas kwam. Ze maakte alles 
zelf voor de kinderen. Ze was een lieve moeder die wel van een 
gekkigheidje hield. Het huwelijk eindigde in een scheiding, zij 
verhuisde naar het  St. Janshof. Ze pakte het leven weer op, ging 
graag klaverjassen bij verschillende verenigingen en bezocht trouw 
de kerk. Ook hielp ze als vrijwilligster in het zorgcentrum bij de R.K. 
vieringen. Groot was het verdriet toen zoon Rob in 2010 door een 
motorongeluk om het leven kwam. 
Toen haar gezondheid haar in de steek begon te laten verhuisde ze 
2,5 jaar geleden naar Floravita. Ook daar sloot zij zich aan, ging graag 
naar de activiteiten, genoot van de muziekavonden en bezocht trouw 
de kerkvieringen. Toen Floravita verbouwd moest worden verhuisde 
ze mee naar Gouda, dit was moeilijk voor haar, ze keek ernaar uit 
terug te gaan naar Boskoop. Eenmaal terug ging haar gezondheid 
steeds verder achteruit, na een val op Tweede Paasdag is zij in het 
ziekenhuis rustig overleden. Moge zij rusten in vrede.    
 

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. 

 
 
 



KLEINE ONDERONS                                                                              5 
 

Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen____________ 
‘De Geest verbindt’ 
Vele jaren zijn er in het Groene Hart Pinksternovenen georganiseerd. 
Dit gebeurde vooral vanuit Alphen en Aarlanderveen waar de 
oorsprong  van de noveen ligt. Door corona kon de noveen al twee 
jaar niet meer georganiseerd worden. Het is daarna niet gelukt de 
Pinksternoveen in het Groene Hart weer op te starten. Zou hiermee 
een prachtige traditie eindigen? 
We hebben ‘de koppen bij elkaar gestoken’ en besloten: we pakken 
het op. Niet meer zo groots: het wordt nu een ronde langs de zes 
gemeenschappen van parochie Sint Jan de Doper en de parochies St. 
Barnabas in Haastrecht en H. Bartholomeus in Schoonhoven. De 
voorgangers zijn de plaatselijke gebedsleiders. 
En dit is de route: 
Vrijdag 27 mei, 19.30 uur: Sint Willibrorduskerk, Overtocht 20, 
Bodegraven. Thema: Bidden 
Zaterdag 28 mei, 19.30 uur: H. Joannes de Doperkerk, 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, 19.30 uur : 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: Sint Johannes’ Onthoofdingkerk, 
Oosteinde 23, Moordrecht. Thema: Vertrouwen 
Donderdag 2 juni, 19.30 uur: Sint Victorkerk, Zuidkade 176, 
Waddinxveen. Thema: Zorgzaamheid 
Vrijdag 3 juni, 20.00 uur: op het plein voor de Ned. Hervormde kerk, 
Kerkplein 9, Haastrecht. Thema: Welkom zijn 
Zaterdag 4 juni, 19.30 uur: H.H. Petrus- en Pauluskerk, Dorpsweg 22, 
Reeuwijk. Thema: Zingen 
We nodigen u uit voor de noveen, om één of misschien wel negen 
dagen mee te bidden om de komst van de H. Geest. We wensen u een 
Zalig Pinksteren. 
Werkgroep Pinksternoveen 
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Feest van de Geest in de Willibrorduskerk____________________ 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we met elkaar de 
Pinksternoveen. In diverse kerken in het Groene Hart worden er ook 
kunstwerken in deze tijd geëxposeerd.  Gemaakt met inspiratie 
vanuit het Pinksterfeest. Het thema dit jaar is “In Vuur en Vlam”. 
Op dinsdag 24 mei is de Feestelijke opening in de Oudhoornse kerk 
te Alphen a/d Rijn. Vanaf Hemelvaartsdag, 26 mei, bent u van harte 
welkom om kunstwerken te komen bezichtigen in de 
Willibroduskerk te Bodegraven. Folder vindt u in de kerk. 
 
Pinkstercollecte 4 en 6 juni______________________________________ 
Missionarissen en missionaire werkers helpen de meest kwetsbare 
medemens. Helpt u hén tijdens de Pinksteractie 2022? Tijdens de 
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten 
wij onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers in de 
schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen en bezielde 
mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun kwetsbare 
medemens. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen een steuntje in de 
rug wél heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor 
hun werk en welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar! Geïnspireerd 
door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in 
om kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te 
bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester 
in de Democratische Republiek Congo en begeleidt daar 
straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor 
de rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun 
gemeenschap aan een betere toekomst voor jongeren. 
De extra collecte in de groene manden is op 4 en 6 juni. 
 

Eerste Heilige Communieviering________________________________ 
Op zondag 12 juni zullen de communicanten voor het eerst 
deelnemen aan de tafel van de Heer. De kerk zit zeker niet vol, komt 
u ook naar deze mooie viering met pastor Kuipers? Het zou fijn zijn 
als wij als geloofsgemeenschap de kinderen een Warm Welkom 
geven als ze voor het eerst de Heilige Communie mogen ontvangen. 
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Sint Jan dag__________________________________________________________ 
We mogen, kunnen en willen weer: Sint Jandag 2022. 
Pomp de banden op van je E- Bike, trek je wandelschoenen aan, 
neem de trein, de ezel of jouw voiture en kom met elkaar naar de 
Sint Jandag ! 
Zondag 26 juni mogen, kunnen en willen we weer: onze Sint Jandag! 
We vieren om 11.00 uur de Eucharistie. Onthullen de opbrengst van 
de Vastenactie en overhandigen, onder een daverend applaus, een 
cheque aan Saskia van Vuuren, de powervrouw van El Arbol. Ook 
nemen we afscheid van Nellie Plaizier. Na jaren van trouwe dienst op 
het parochiesecretariaat heeft ze haar horizon verlegd naar de 
Vlietstreek.  
Alle communicanten en de vormelingen ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging. Via flyers worden de oud deelnemers aan de Wereld 
Jongerendagen uitgedaagd om hun WJD sweater, hoodie, of t-shirt 
uit de mottenballen te halen, aan te trekken om op de Sint Jandag 
ambassadeur te zijn voor een nieuwe lichting jongeren richting 
Lissabon 2023!  
Na de viering is er een High Tea die door heel de Sint Jan parochie 
wordt samengesteld. Als iedereen iets maakt, bakt of creëert dan 
delen we dat met elkaar. Smaakvolle recepten kunt u vinden op 

heelhollandbakt.nl/recepten. Het is maar een suggestie       
Af en toe hoor je in de wandelgangen: ik ga alleen maar naar mijn 
eigen kerk…. Weet dan dat die kerk op zondag 26 juni  aan de A.P. 
van Neslaan in Boskoop staat! 
De werkgroep Sint Jandag. 
 
Diakenwijding______________________________________________________ 
Ad van Luijn, oud-parochiaan uit Waddinxveen, wordt op zondag 22 
mei door bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed 
diaken gewijd. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens een 
plechtige eucharistieviering in de kapel van Bovendonk, de opleiding 
voor late roepingen. Ad van Luijn studeert via Vronesteyn aan de 
Priesteropleiding Bovendonk. Voor Ad van Luijn is de diakenwijding 
een stap op weg naar de priesterwijding. Deze vindt plaats in het 
najaar in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. 
 



KLEINE ONDERONS                                                                              8 
 

Kijk op https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-
nieuws/priesterstudent-ad-van-luijn-opgenomen-als-kandidaat-
voor-de-wijding. Zo werd Ad opgenomen als kandidaat voor de 
wijding. In deze tijd van voorbereiding wordt uw gebed gevraagd 
voor de wijdeling. 
 
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. 
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. 
 
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 werd 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 Heiligverklaring is belangrijk voor Nederland, zeker 
in deze onrustige tijden. Hij is een gelovig voorbeeld waar veel 
mensen van kunnen leren. 
 
 

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/priesterstudent-ad-van-luijn-opgenomen-als-kandidaat-voor-de-wijding
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/priesterstudent-ad-van-luijn-opgenomen-als-kandidaat-voor-de-wijding
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/priesterstudent-ad-van-luijn-opgenomen-als-kandidaat-voor-de-wijding

