
Kinderkoor
In de Ichthuskerk zingt van 10.00 uur tot 10.45 uur een kinder
koor. Verder kan van 10.00 uur tot 12.30 uur het kerkgebouw en 
de recente uitbreiding worden bekeken. De koster of aanwezige 
gemeenteleden geven graag uitleg over de verbouwing en de inrich-
ting van het gebouw. Het programma in deze kerk eindigt om 12.30 
uur wegens andere activiteiten elders.

Het kinderkoor “De Jonge Ichthusklanken” zingt onder de enthou-
siaste leiding van de jonge dirigente Nienke Jordaan-van Winkelen 
van 10.00 uur tot 10.45 uur een aantal liederen. Loopt u gerust 
binnen om daarnaar te komen luisteren. Daarna zal het kerkorgel 
doorlopend door een van onze kerkorganisten bespeeld worden. Ook 
kunt u tussen 10.00 uur en 12.30 uur op uw gemak de verbouwde 
kerkzaal met de zeven prachtige glas-in-lood ramen, waarin veel 
symboliek verwerkt is, bekijken. En hebt u zin in een kopje koffie of 
thee en lust jij wel een glaasje limonade met een verse stroopwa-
fel? Op het buffet in de ontvangsthal staat het allemaal klaar. Van 
harte welkom! En speciaal voor alle kinderen: jullie krijgen ook nog 
een leuke verrassing mee naar huis. Neem dus je broertjes, zusjes, 
vrienden en vriendinnetjes mee!

Ichthuskerk (Gereformeerde Gemeente)

Mendelweg 18

Cantorij
In de Stek zingt van 
10.45 uur tot 11.15 
uur de Cantorij een 
aantal liederen on-
der leiding van Ria 
Bruin, organiste van 
De Stek. Doorlopend 
vrije bezichtiging 
van 10.00 uur tot 
15.45 uur.

Tijdens de doorlopend vrije 
bezichtiging van 10.00 uur tot 
15.45 uur staat de kunst centraal. 
Twee gemeenteleden laten iets 
zien van hun hobby. Evert van 
Voskuilen laat zien wat hij doet 
met glasschilderen en vertelt over 
de techniek van het glasschilde-

ren. Maar ook de manier waarop hij met zijn hobby begon, nl bij het 
zemen van de ramen van de Zijdekerk. Het bleken geen glas-in-lood 
ramen maar geschilderd glas. Toen dacht hij; “dat kan ik ook”.
                                              
De andere kunstenaar is 
Bert Nieuwman. Hij schildert 
iconen na. Een hobby die ook 
enkele jaren geleden begon-
nen is. Tijdens de vakantie 
bezoekt hij, samen met zijn 
vrouw, kerken en kathedralen 
op zoek naar iconen. Bert is 
een cursus gaan volgen en 
heeft nog steeds les. Iconen 
schilderen is meer dan iets 
op hout schilderen. Iconen 
brengen een afgebeelde hei-
lige vanuit het duister van de 
wereld naar het licht van de 
hemel. Graag vertelt hij u ook 
iets over de geschiedenis en 
de symboliek van de iconen.

De Stek (van de Protestantse Gemeente)
Puttelaan 148

Piano- en  
accordeonconcert

Tussen 11.15 uur en 11.45 uur wordt een piano concert gegeven 
door Ina Neger. Van 14.15 uur tot 14.45 uur een accordeonconcert 
door een accordeonduo. Doorlopend vrije bezichtiging van 10.00 uur 
tot 15.45 uur.

Boudewijn Borreman woonachtig 
in Leiderdorp en Nel van Kregten 
uit Boskoop vormen sinds 1974 
een accordeon duo. Vanaf die 
periode musiceerden zij ook in 
een muziek ensemble op de mu-
ziekschool Goedhart in Koude-
kerk aan den Rijn en klassiek accordeonorkest in Boskoop o.l.v. dhr. 
Drieks Daams. Beiden bestaan niet meer. Ze zijn als duo doorgegaan 
met div. optredens o.a. verpleeghuizen, evenementen en begeleiden 
kerkdiensten.

Het kleine kerkje (Vrijzinnig Prot. Gemeente)
Burgemeester Colijnstraat 24

Lunchconcert

Van 12.00 uur tot 13.00 uur wordt een lunchconcert gegeven. 
Gedurende de dag worden er vanaf 10.00 tot 16.00 uur lifestream 
vieringen vertoond op de beamer. Voor de inwendige mens zal ook 
gezorgd worden.

Het lunchconcert wordt gegeven door het team dat tijdens de 
samen komsten voorgaat in samenzang en aanbidding. Dit is een 
groep van gemeenteleden die hun muzikale talent willen inzetten 
om te dienen en daardoor God eer te geven.

Christengemeente Bethel Boskoop

Boomgaard 21

Moskee presentatie
Tussen 13.00 uur tot 13.30 uur wordt er een presentatie gegeven 
en is er een rondleiding. Doorlopend vrije bezichtiging van  
10.00 uur tot 14.30 uur. 

Moskee Arrahman

Vogellaan 89

Cornelis Boscoop
Van 13.45 uur tot 14.15 uur 
zingt en speelt het Alphens 
Barok  Consort en blokfluitensem-
ble werk van Cornelis Boscoop. 
Door lopend vrije bezichtiging van 
10.00 uur tot 16.00 uur.

Componist Cornelis Boscoop. 
(1525-1573) is waarschijnlijk 
van groot belang geweest bij de 
ontwikkeling van onze grootste 
Nederlandse componist en orgel-
speler Jan Pieterszoon Sweelinck 
(1562-1621).

Joost van Velzen (dirigent) en 
Henk van der Zanden hebben 
8 psalmen omgezet naar een 
moderne partituur. Het Alphens Barok Consort en het Blokfluiten-
semble hebben deze stukken ingestudeerd voor 4-stemmig koor 
en 4-stemmig blokfluit. Zij voeren deze -bijna verloren gegane 
oud-Nederlandstalige stukken- uit tijdens open monumentendag. 

Ook zullen zij 3 Frans-
talige psalmen van J.P. 
Sweelinck uitvoeren 
zodat een vergelijk kan 
worden gemaakt tussen 
de twee componisten 
en u mogelijk de invloed 
van Boscoop als leraar 
van Sweelinck kunt her-
kennen in de muziek.

H. Joannes de Doper kerk

A.P. van Neslaan 50

Verteller
Er is van 15.00 uur tot 
15.45 uur een vertel
ler aanwezig van histo-
rische verhalen over de 
kerk. Door lopend vrije 
bezichtiging van 10.00 
uur tot 15.45 uur.

Bij de Open Poort van de Christelijk Gere-
formeerde Kerk aan de Parklaan wordt uit-
leg gegeven bij de moderne glas-in-lood 
ramen, zal het gerestaureerde orgel af en 
toe worden bespeeld en is er van 15.00 
uur tot 15.45 uur een verteller aanwezig 
van historische verhalen over de kerk. Ook 
is er doorlopend van 10.00 uur tot 15.45 
uur een tentoonstelling van bewaard 
gebleven historisch materiaal.

Chr. Gereformeerde Kerk Open Poort

Parklaan 1B

Orgelmuziek
Gedurende de hele dag van 10.00 uur tot 16.00 uur orgelmuziek.
Om 16.00 uur is er in deze kerk voor alle deelnemers aan het 
 Kerkenpad een slotconcert (zie midden op deze pagina). 

Het orgel bestaat dit jaar namelijk precies 125  jaar, en dat mag ge-
vierd worden. Belangstellenden mogen desgewenst in kleine groep-
jes boven op het balkon bij het orgel gaan kijken hoe een organist(e) 
al die klanken uit de meer dan duizend orgelpijpen kan toveren. 

Dorpskerk (van de Protestantse Gemeente)

Kerkplein 5

Activiteiten 
in alle  

Boskoopse
kerken ...

én een afsluitend 
slotconcert

Om 16.00 uur is er in de Dorpskerk voor alle deelnemers aan het 
Kerkenpad een slotconcert ter afsluiting van het Kerkenpad 2022, 
dat zal uitmonden in een gezamenlijk slotlied, dat via de beamer 
door iedereen kan worden meegezongen. Het Boskoops Kerkenpad 
2022 wordt hiermee officieel gesloten, met dank aan alle bezoekers 
en medewerkers. Alle bezoekers krijgen een kaars mee, met een 
kaartje eraan, om daarmee het licht te verspreiden en door te geven 
of voor iemand ‘een kaarsje te branden’.

Speelschema

10.00 Ed Veerman
11.00 Annelieke de Rooij
12.00-13.00 Theo de Mooij
13.00-14.00 Kees de Jong
14.30-16.00 Chris van der Ouw
16.00 Warno Ruting

Het orgel met twee manualen, een 
vrij pedaal en 16 registers, dateert 

uit 1897 en is gemaakt door J.F. Witte (firma J. Bätz & Co.). Dit jaar 
bestaat het orgel dus precies 125 jaar. Het instrument is, hoewel 
niet geheel gaaf bewaard, een voorbeeld van de voor Nederland 
typische 19de eeuwse orgelbouw traditie. Geheel vervaardigd 
volgens de hoogste normen met de beste materialen op klassiek 
ambachtelijk niveau. In klanktechnisch opzicht karakteristiek voor de 
periode van ontstaan waarbij de klankgeving is afgestemd op de ge-
bruiksfunctie van het orgel namelijk een typisch voorbeeld van een 
instrument voor de begeleiding van de calvinistische gemeentezang.

Dorpskerk (van de Protestantse Gemeente)

Kerkplein 5
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Alle kerken en de moskee van Boskoop openen op zater-
dag 10 september 2022 hun deuren tussen 10.00 uur 

en 16.00 uur en verwelkomen belangstellende bezoekers.  

In elk gebedshuis is wel wat te zien en te horen, soms is er 

ook iets te doen of iets te proeven. Doorlopend zijn er mensen 

van de betreffende gebedshuizen aanwezig om bezoekers te 

verwelkomen, te woord te staan, vragen te beantwoorden en 

wegwijs te maken. Tijdens de openstelling is er een speciaal 

aanbod op een hierbij aangegeven tijdstip, waarop de bezoe-

kers extra kunnen genieten van een activiteit.

ACTIVITEITENOVERZICHT

•   Ichthuskerk van de Gereformeerde Gemeente:   
Kinderkoor 10.00 uur – 10.45 uur

•   De Stek van de Protestantse Gemeente:    
Cantorij 10.45 uur – 11.15 uur

•   Het kleine kerkje, Vrijzinnig Protestantse Gemeente:   
Pianoconcert 11.15 uur -  11.45 uur 

•   Christengemeente Bethel Boskoop:    
Lunchconcert 12.00 uur – 13.00 uur

•   Moskee Arrahman Boskoop:     
Presentatie en rondleiding 13.00 uur – 13.30 uur

•   RK kerk H. Joannes de Doper:     
Muziekuitvoering Cornelis Boscoop  13.45 uur – 14.15 uur

•   Het kleine kerkje, Vrijzinnig Protestantse Gemeente:   
Accordeonconcert  14.15 uur – 14.45uur

•   Christelijk Gereformeerde Kerk Open Poort:    
Verteller 15.00 uur – 15.45 uur

•   Dorpskerk van de Protestantse Gemeente:    
Slotconcert en afsluiting 16.00 uur – 16.30 uur

Alle concerten en uitvoeringen zijn gratis te bezoeken. In deze 

folder vindt u van alle deelnemende kerken en de moskee de 

adres- en contactgegevens met een korte toelichting op hun 

programma.

Ichthuskerk (Gereformeerde Gemeente)

Adres: Mendelweg 18
Predikant:  Ds. P.J. de Raaf
Scriba: P.C. Kok, e-mail: scriba@ggboskoop.nl
Koster: Fam. E.J. Zekveld-Verheij
Diensten:  Iedere zondag om 9.30 uur en 16.30 uur
Website: ggboskoop.nl
Online cursus:  kijk op bijbelcentrum.nl voor een gratis Bijbel of 

online Bijbelcursus

In de Ichthuskerk zingt 
van 10.00 uur tot 10.45 
uur een kinderkoor. 
Verder kan van 10.00 
uur tot 12.30 uur het 
kerkgebouw en de recente uitbreiding worden bekeken. De koster of 
aanwezige gemeenteleden geven graag uitleg over de verbouwing 
en de inrichting van het gebouw.

Christengemeente Bethel Boskoop

Adres: Boomgaard 21
Diensten:  Iedere zondag om 10.00 uur
Website: bethelboskoop.nl

Een kerk met een opdracht in het 
Groene Hart: Gods liefde ontvan-
gen, delen en vermenigvuldigen! 
Bethel: Huis van God Thuis voor 
mensen. De erediensten zijn 
een tijd van lofprijs en aanbidding, prediking vanuit Gods woord, 
overdenking en voorbede. Voor kinderen van 0 tot 14 jaar een op 
hun leeftijd afgestemde bijeenkomst.
Elke week diverse activiteiten zoals: bijbelstudie, gebed, tijd voor 
elkaar met koffie/thee, ontmoeting van ouderen, ontmoeting in 
kleine groepen.

Van 12.00 uur tot 13.00 uur wordt een lunchconcert gegeven. 
Gedurende de dag worden er vanaf 10.00 tot 16.00 uur lifestream 
vieringen vertoond op de beamer. Voor de inwendige mens zal ook 
gezorgd worden.

Chr. Gereformeerde Kerk Open Poort

Adres: Parklaan 1B
Diensten: <wanneer?>
Contact: scriba@openpoortboskoop.nl, (0172) 216 033
Predikant:   Ds. P.A.C. (Pieter) Boom, (0172) 750 877, 

predikant@openpoortboskoop.nl
Website: openpoortboskoop.nl

Wij zijn een protestants christelijke kerk. 
Dat is een samenstelling van heel diverse 
mensen van allerlei leeftijden die zich 
verbonden weten door het geloof in de 
God van de Bijbel.
Wij zijn ook een gereformeerde kerk. Dat wil zeggen dat we ons 
verbonden weten met de traditie van de Reformatie.
Onze gemeente bestaat ruim honderd jaar. Wij zijn één van de ker-
ken in Boskoop. We voelen ons verbonden met elke andere kerk of 
gemeente waar datzelfde geloof in God is.

Er is van 15.00 uur tot 15.45 uur een verteller aanwezig van 
historische verhalen over de kerk. Door lopend vrije bezichtiging van 
10.00 uur tot 15.45 uur.

H. Joannes de Doper kerk

Adres: A.P. van Neslaan 50
Diensten:  Weekendvieringen in de even weken op zaterdagavond 

19.00 uur en in de oneven weken op zondagochtend 
09.00 uur en wekelijks op maandagavond 19.00 uur

Contact:  boskoop@sintjandd.nl, (0172) 212 309
Website: www.sintjandd.nl

Van 13.45 uur tot 14.15 uur 
zingt en speelt het Alphens 
Barok  Consort en blokfluitensem-
ble werk van Cornelis Boscoop. 
Door lopend vrije bezichtiging van 
10.00 uur tot 16.00 uur.

Moskee Arrahman

Adres: Vogellaan 89
Telefoon: 06 8773 5533
Website: arrahmanboskoop.nl

Marhaba, oftewel: wees welkom! De rol van Moskee Arrahman is 
naast het zijn van een gebedshuis ook belangrijk om andere maat-
schappelijke activiteiten te organiseren. Dit zijn activiteiten voor 
jong en oud. Moskee Arrahman draagt actief bij aan een open en 
vreedzame Boskoopse samenleving waarin verscheidenheid wordt 
gewaardeerd én verbondenheid wordt nagestreefd. De moskee ver-
vult een bindfunctie tussen alle Boskopers  (moslims en niet-mos-
lims). Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
• Niet gesloten, maar open
• Niet alleen, maar samen
• Niet aan de kant, maar midden in de Boskoopse samenleving
• Niet passief, maar actief
• Niet volgend, maar pro-actief

Tussen 13.00 uur tot 13.30 uur wordt er een presentatie gegeven 
en is er een rondleiding. Doorlopend vrije bezichtiging van  
10.00 uur tot 14.30 uur. 

Dorpskerk (van de Protestantse Gemeente)

Adres: Kerkplein 5
Predikanten:  ds E. (Evert) Westrik, (0172) 213 350,  

ewestrik@gmail.com
  ds A.D.L. (Arjen) Terlouw, 06 1835 5778,  

adlterlouw@kpnmail.nl
Diensten: iedere zondag om 9.30 uur en om 18.30 uur 
Website:  pgboskoop.nl
Telefoon: (0172) 213 761
Website: pgboskoop.nl

Om 16.00 uur is er in deze kerk 
voor alle deelnemers aan het 
 Kerkenpad een slotconcert. 
Gedurende de hele dag van 10.00 uur tot 16.00 uur orgelmuziek.

De Stek (van de Protestantse Gemeente)

Adres: Puttelaan 148
Predikanten:  ds E. (Evert) Westrik, (0172) 213 350,  

ewestrik@gmail.com
  ds A.D.L. (Arjen) Terlouw, 06 1835 5778,  

adlterlouw@kpnmail.nl
Diensten: iedere zondag om 9.30 uur en om 18.30 uur 
Website:  pgboskoop.nl

In de Stek zingt van 
10.45 uur tot 11.15 uur 
de Cantorij een aantal 
liederen onder leiding van 
Ria Bruin, organiste van 
De Stek. Doorlopend vrije bezichtiging van 10.00 uur tot 15.45 uur.

Het kleine kerkje (Vrijzinnig Prot. Gemeente)

Adres: Burgemeester Colijnstraat 24
Predikant:  ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 030 261 6931 of 

06 1315 7553, sandra@zeeland.org
Secretariaat:   A.P. Bongers, (0172) 214 339, apbongers@casema.nl
Diensten: Eenmaal in de 14 dagen op zondag om 10.00 uur
Website:  vpgboskoop.net

De Vrijzinnig Protestantse Gemeente is een federatief samenwer-
kingsverband van Remonstranten en Vrijzinnige Hervormden. Zij 
beoogd een gastvrije gemeente te zijn van betrok-
ken en actieve mensen. Zij wordt gekenmerkt door 
een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en 
verdraagzaamheid.

Tussen 11.15 uur en 11.45 uur wordt een piano
concert gegeven door Ina Neger. Van 14.15 uur 
tot 14.45 uur een accordeonconcert. Doorlopend 
vrije bezichtiging van 10.00 uur tot 15.45 uur.


