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Boskoop 57e jaargang | week 34-35   
22 augustus  t/m 4 september ‘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 22 augustus 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren.         

Zaterdag 27 augustus 19.00 uur Eucharistieviering 
met pastoor Van Klaveren.  
Piet-jan Vermeulen, Mies 
Vaartjes-Lünnemann, 
overleden ouders Van der 
Werf-van Zoest en zoon Ton, 
overleden ouders Uitenbroek-
Romijn en dochter Annet, 
Jeanne Binken              

  

Maandag 29 augustus 19.00 uur Geen viering in 

Boskoop i.v.m. Marteldood       

H. Johannes de Doper. 

Eucharistieviering om 19.30 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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uur in H. Johannes’ 

Onthoofding in Moordrecht        

Zondag 4 september 09.00 uur  Eucharistieviering 

met pastor Kuipers.  

Jaargetijde Mies Vaartjes-

Lünnemann, Annie 

Zevenhoven- Vergeer, Bep van 

Vliet-Mulleman en zoon Benno, 

Nellie en Gerard Vlasveld-de 

Knegt, Aggie van Ruijven-

Frehe   

 

Altaardiensten______________________________________________________ 
Zaterdag 27 augustus: Michelle en Martin                                                                                

                
Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 22 augustus: mevr. A.M. Boeters-Stolwijk en mevr. 
P.A.C. van der Wal 

Uitvaartkoor________________________________________________________
Achter de schermen wordt hard gewerkt door leden van het Joannes 
de Doper en Quo Vadis koor aan een nieuw op te richten 
uitvaartkoor in Boskoop. Wilt u meezingen bij de uitvaarten in onze 
kerk? Eerste repetitie woensdag 31 augustus om 11.00 uur. Meld u 
aan bij Carla Vreeburg: keesvreeburg@outlook.com 

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 
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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, twee persoonskamers waar nodig op basis van 
indeling, zeer beperkt aantal één persoonskamers aanwezig. 
Hotel: Monastery Stays, we verblijven in het gasthuis Zusters 
Franciscanessen, Casa procura madre del divin pastore.  
Opgeven kan nog tot 27 augustus via keesjan@apg-nl.nl  
 

Dag van de aandacht 2022:_Extra viering______________________ 
In samenwerking met de Zonnebloem, de Vrijzinnige Protestantse 
Gemeente, de Rooms Katholieke Parochie, de Christelijke 
Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente Boskoop nodigen 
wij u van harte uit voor de jaarlijkse oecumenische viering van de 
Dag van de Aandacht. Dit jaar vieren we Dag van de aandacht/ 
ziekenzondag op zondag 11 september om 9.30 uur in de  H. 
Joannes de Doper kerk. Let op: onze reguliere weekendviering is op 
zaterdag 10 september om 19.00 uur. 11 september is een extra 
weekendviering op een ander tijdstip dan u gewend bent. 
Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje 
koffie en of thee. U komt toch ook!!! 
 

 
 

mailto:keesjan@apg-nl.nl
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Bedankje_____________________________________________________________ 
Hiermee wil ik de geloofsgemeenschap bedanken voor de attentie 
die ik via de wijkvertegenwoordigster ter gelegenheid van mijn 
verjaardag kreeg. F.C. Kras 
 

Open Monumenten- en Orgeldag 10 september 2022_______ 
Onderdeel dit jaar van de Open Monumenten- en Orgeldag is het 
Kerkenpad Boskoop. Alle kerken van Boskoop openen op zaterdag 
10 september 2022 hun deuren van 10.00 uur tot 16.00 uur en 
verwelkomen belangstellende bezoekers. In elke kerk 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 kerk aanwezig om 
bezoekers te verwelkomen, te woord te staan, vragen te 
beantwoorden en wegwijs te maken. Tijdens de openstelling van 
elke kerk is er ook per kerk een speciaal aanbod op een vooraf 
aangegeven tijdstip, waarop de bezoekers extra kunnen genieten van 
een activiteit. Afsluitend is er een orgelconcert om 16.00 uur in de 
Dorpskerk. Onze kerk heeft onder andere het volgende op het 
programma staan: De componist Cornelis Boscoop (1525-1573) is 
waarschijnlijk van groot belang geweest bij de ontwikkeling van 
onze grootste Nederlandse componist en orgelspeler 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 Blokfluitensemble 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 
Franstalige 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 herkennen in de 
muziek. Op 10 september heeft u de mogelijkheid om deze 
bijzondere muziek te beluisteren om 13.45 uur in de H. Joannes 
de Doperkerk, A.P. van Neslaan  50 in Boskoop. Dit mini-
concertje van ca. een half uur is de moeite waard en vrij 
toegankelijk.Tijdens de Open Monumenten- en Orgeldag wordt 
het orgel bespeeld van 11.30-12.00 uur door Karina Markarova. 
Ook zal er een presentatie te zien zijn van de werkgroep Groene 
Kerk. 


