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Boskoop 57e jaargang | week 30-31-32-33     
25 juli t/m 21 augustus ‘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 25 juli 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastor Kuipers.                                          

Zaterdag 30 juli 19.00 uur Eucharistieviering 
met pastoor van Klaveren. 
Jeanne Binken, Mies Vaartjes- 
Lünnemann 

 
Maandag 1 augustus 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren.         

Zondag 7 augustus 09.00 uur  Eucharistieviering 
met pastor Kuipers.               
Mies Vaartjes-Lünnemann, Jac 
Wognum, Annie Zevenhoven-
Vergeer, Bep van Vliet-
Mulleman en zoon Benno,  

 
 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Nellie en Gerard Vlasveld-de 
Knegt, Aggie van Ruijven-
Frehe 

 

Maandag 8 augustus  19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren. 

Zaterdag 13 augustus 19.00 uur Eucharistieviering 
met pater Hoogland.               
Riet van Leeuwen-van 
Halteren, Alie Looman-Lek, 
Gerard en Nellie Vlasveld-de 
Knegt 

 

Maandag 15 augustus 19.00 uur Geen viering in 

Boskoop i.v.m. Maria ten 

Hemelopneming, 

Eucharistieviering om 19.30 

uur in Gouda         

Zondag 21 augustus 09.00 uur  Woord- en 

Communieviering met pastor 

Lijesen.                                   

Dit van Ooi-Houtman, Annie 

Zevenhoven-Vergeer, Mark 

Hendrikman, Bert Janse, 

jaargetijde Wim Hoogduijn 

 

Altaardiensten______________________________________________________ 
Zaterdag 30 juli: Michelle en Martin                                                                               

Zondag 7 augustus:                                                                                  

Zaterdag 13 augustus: Maruscha                                                                              
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Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 8 augustus: mevr. J.A.C. van Eijk-van den Ancker, 
mevr. H.D.M. van Eijk-Kuijf 

Dienst aan het huis des Heren:___________________________________                                                          
In de week van 15 augustus: Mevr. H. van Eijk, mevr. F.P.M. 

Tijsterman-Verkleij, mevr. E.J.A. Verkleij-Bakker, mevr. E.C.C.M. 

Verbij-van Tol                                                                                                                                                                                                                                                                   

Openingstijden secretariaat in de zomervakantie____________                                  
Tijdens de zomervakantie is het secretariaat beperkt geopend:             
Van maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus is het secretariaat 
geopend op dinsdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.                                        
Maandag 15 augustus t/m vrijdag 19 augustus geopend op dinsdag 
en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.                                               
Mail wordt in de vakantie iedere dag gelezen.                                                 
Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van 
dienst: 0182-639586. Spreekt u een boodschap in als de pastor niet 
direct de telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig 
mogelijk teruggebeld. 

Mariakapel__________________________________________________________
De Mariakapel is gesloten van 5 t/m 12 augustus. 

IN MEMORIAM______________________________________________________ 
Helena Maria Wilhelmina Vergeer-Stolwijk 
Geboren 25 april 1946, overleden 26 juni 2022. 
Lenie, meer dan 40 jaar echtgenote van Dick Vergeer, een spontane, 
zorgzame en lieve vrouw, moeder van Ronald en Mark en de oma 
van haar 5 kleinkinderen. 
Lenie was een gewoontemens, gestructureerd, wat voor haar werk 
op kantoor zeker een goede eigenschap was. Lenie had graag 
mensen om zich heen, was verbonden aan de Schouw, de 
Krooshappers, de Vrouwenbond en het volleybal en kende iedereen 
in de buurt. De laatste jaren van haar leven woonde zij in 
Hazerswoude in de Driehof. Dementie had van haar een stille vrouw 
gemaakt, niet de stilte die kenmerkend voor haar was als haar 
vroeger iets niet zinde, maar de stilte van de leegte. 



KLEINE ONDERONS                                                                              4 
 

Op zaterdag 2 juli hebben we haar uitgeleide gedaan vanuit de kerk, 
waar zij vanaf haar geboorte zoveel is geweest. Lenie, rust zacht. 
 

Tussenbeide_________________________________________________________
De Tussenbeide ligt weer klaar voor u in de kerk. U kunt dit blad van 
het bisdom ook digitaal lezen:                                         
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h5e6166ee2e
99328eb15317b4f6ebfd2a.pdf 

Uitvaartkoor________________________________________________________
Achter de schermen wordt hard gewerkt door leden van het Joannes 
de Doper en Quo Vadus koor aan een nieuw op te richten 
uitvaartkoor in Boskoop. Wilt u meezingen bij de uitvaarten in onze 
kerk. Meld u aan bij Carla Vreeburg, keesvreeburg@outlook.com 

Speelfilm over Titus Brandsma__________________________________ 
De paus heeft op 15 mei onze Nederlandse oorlogsverzetsheld Titus 
Brandsma heilig verklaard. Van zijn leven en werk is in de vorige 
eeuw al een speelfilm gemaakt. Deze zullen we vertonen op zijn 
feestdag op 27 juli. Het is een Italiaanse film met Nederlandse 
ondertiteling. De film heet: “Het tweede kruis”.  
De film zal vertoond worden in de Antoniuszaal in Gouda, 
Aalberseplein 2.  Inloop vanaf 19.15 uur; start film 19.30 uur.  
Duur: 105 minuten. Inclusief pauze einde 21.30 uur. Toegang gratis. 
In verband met zaalinrichting en koffiezetten is aanmelding wel 
prettig: gouda@sintjandd.nl of 0182-523801. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gouda@sintjandd.nl
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Bedevaart Rome____________________________________________________ 
Na jaren kunnen we weer op bedevaart. Het is een goede gewoonte 
in onze parochie om naast de vertrouwde Maria-bedevaartsplaatsen 
zoals Lourdes en Kevelaer ook de plaatsen te bezoeken die al veel 
eerder doelen van een bedevaart waren in onze kerk:  het heilig graf 
van de Heer in Jerusalem, het graf van Sint Jacobus in Santiago de 
Compostela, de graven van Sint Petrus en Paulus in  Rome. 
In het najaar zullen we de laatste gaan bezoeken: we gaan naar 
Rome. De bedevaart is van 4 tot 9 oktober. We bidden bij de graven 
van de apostelen, zullen een audiëntie bij de Heilige Vader 
meemaken, gaan de sporen na van de eerste christenen in de 
catacomben en de Scavi (opgravingen onder de Sint Pieter). We 
zullen dagelijks de Mis vieren, onder andere in de Santa Maria 
Maggiore, de kruisweg bidden langs de Via Appia, 
inspiratiemomenten met elkaar beleven en de dag dagelijks afsluiten 
met gezamenlijk gebed. 
Uiteraard blijft er tijd over om van de stad en elkaar te genieten! 
De spirituele begeleiding zal verzorgd worden door pastoor van 
Klaveren en pastor Lijesen. Voor de organisatie van de reis hebben 
we Kees Jan van der Velden in de arm genomen. Hij is directeur van 
APG Nederland, parochiaan van onze parochie en actief in de 
reisbranche. 
5 nachten 779 euro op basis van half pension. 
Vliegen per KLM naar Rome Vluchttijden 4 oktober 14.25–16.35 uur 
en 9 oktober 19.40–22.05 uur. 
Inbegrepen: half pension, vervoer, transfer luchthaven – hotel, hotel 
luchthaven, entrees, 2 persoonskamers waar nodig op basis van 
indeling, zeer beperkt aantal 1 persoonskamers aanwezig. 
Hotel: Monastery Stays, we verblijven in het gasthuis Zusters 
Franciscanessen, Casa procura madre del divin pastore.  
Wilt u rechtstreeks op de hoogte gehouden worden of bent u 
geïnteresseerd in deze bedevaart? Schrijf naar keesjan@apg-nl.nl en 
we houden u op de hoogte. 

 
 

 

mailto:keesjan@apg-nl.nl
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Bedevaart Banneux_______________________________________________                              
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam 
verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de 
Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende 
momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. 
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, 
maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de 
vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een 
priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u 
mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in 
de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel 
gebruik moet maken. Dit najaar vindt de volgende bedevaart en 
activiteit plaats: 

**  Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 
7 okt. t/m  11 okt. 2022.  Pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken 
drs. H.A. van Zoelen                                                                                                         
**  Afsluitende Banneux dag, op zaterdag 12 november 2022.              
In ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 Pijnacker.     
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het 
programma kunt u onze brochure raadplegen.                                                      
U kunt deze aanvragen bij: Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan. Tel. 015  
3693148  e-mail: paula_opstal@hotmail.com  Contactpersoon voor 
Boskoop: Alie Verweij 755255( zij gaat zelf ook mee in oktober 

 
 
Rust en privacy zijn, in de kostbare 

periode van afscheid nemen van een 

dierbare overledene, van groot 

belang. De Familiekamer biedt deze 

mogelijkheid. Via een aparte ingang 

en afgesloten van alle andere ruimtes 

heeft u met een eigen sleutel toegang tot De Familiekamer, een 24-

uurs rouwkamer, wanneer en met wie u maar wilt. Vraag vrijblijvend 

informatie via het secretariaat: 0172-212309, boskoop@sintjandd.nl 

mailto:paula_opstal@hotmail.com

