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Boskoop 57e jaargang | week 36-37   
5 september  t/m 18 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 5 september 19.00 uur Woord- en 

Communieviering met 

gebedsleider.         

Zaterdag 10 september 19.00 uur weekendviering, 
Eucharistieviering met 
kapelaan Simons.                
Anneke en Henk Spruit-van 
Zoest, Riet van Leeuwen-van 
Halteren, Jan Stigter 

 
Zondag 11 september 09.30 uur Extra 

weekendviering: 
Oecumenische Dag van de 
Aandacht met pastor Lijesen. 

  

Maandag 12 september 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastor Kuipers. 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Zondag 18 september 09.00 uur  Startzondag viering met 

pastor Lijesen. Alle overleden 

vrijwilligers in het afgelopen jaar, Mies 

Vaartjes-Lünnemann, Wim Hoogduijn, 
Bert Janse, Mark Hendrikman, Piet-jan 

Vermeulen, Annie Zevenhoven-

Vergeer, Gerard en Nellie Vlasveld-de 

Knegt, Dit van Ooi-Houtman  

Altaardiensten______________________________________________________ 
Zaterdag 10 september: Michelle en Martin 

                
Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 5 september: Mevr. G.J. Vurens-Brand, mevr. C.B.M. 
van den Berg-van Leeuwen 

 
Dag van de aandacht 2022:_Extra viering______________________ 
In samenwerking met de Zonnebloem, de Vrijzinnige Protestantse 
Gemeente, onze  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 09.30 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???? 
 

Open Monumenten- en Nationale 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. 
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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-concert 
van ca. een half uur is de moeite waard en vrij toegankelijk. Van  
11.30-12.00 uur  wordt het orgel bespeeld door  onze organiste 
Karina Markarova. Ook zal er een presentatie te zien zijn van de 
werkgroep Groene Kerk. 
Op de leestafel  en koffietafel ligt een folder klaar over het 
Kerkenpad en een boekje van Open Monumentendag of kijk op de 
website www. sintjandd.nl. 
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Rozenkrans bidden________________________________________________ 
In september gaan we in onze parochie weer beginnen met het 
bidden van de rozenkrans. Eén keer per maand wenden we ons tot 
Maria, onze voorspreekster bij Jezus. We dragen onze eigen intenties 
op, maar bidden vooral voor onze naasten, voor bekeringen en 
roepingen, de paus en onze priesters, de situatie in de wereld. 
U bent van harte welkom zich bij een van de bestaande groepen aan 
te sluiten: 
Gouda (0182-523801): vrijdagochtend–3e van de maand (in het 
Spaans) 
Waddinxveen (0182-633615): maandagochtend–2e van de maand  
Boskoop (0172-215424): dinsdagochtend–2e van de maand  
Aanvullende informatie over de groepen, locatie en begintijd 
ontvangt u bij betreffende contactpersonen of het secretariaat. Bel 
dus gerust en kom geheel vrijblijvend meebidden. 
 

Voor in uw agenda:________________________________________________    
1 oktober om 15.30 uur vindt er een dierenzegen plaats in de kerk. 

Meer info volgt in de komende Kleine Onder Ons. 

4 oktober om 20.00 uur wordt er een film vertoond in de 

parochiezaal over H. Franciscus. Meer info volgt in de komende 

Kleine Onder Ons en Voorloper. 

10 oktober om 19.00 uur speciale Mariaviering, meer info volgt.  

Bedankje________________________________________________ 

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die wij vorige week 

aangeboden kregen van de geloofsgemeenschap via onze 

wijkvertegenwoordigster. Nelleke en Arie Vermeulen. 
  
En weer bedankt voor de mooie plant en het zeer gezellige bezoek, 
dat ik van Ria Stolwijk namens de geloofsgemeenschap heb mogen 
ontvangen. Wat mij betreft is het voorlopig wel genoeg geweest, 
want twee keer binnen 8 maanden in de ziekenboeg te belanden is 
wel genoeg. Hartelijk dank. Pim Stolker. 
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Vara theaterorgel__________________________________________________ 
Als vervolg op het succes van zeven jaar geleden en mede in het 
kader van Boskoop 800 geeft de bekende organist Patrick Hopper, 
titulair organist van het Pierre Palla orgel in het MCO gebouw in 
Hilversum, een bespeling op het VARA theaterorgel in Flora 
Boskoop. In een heel divers programma van licht klassiek tot 
populair en van romantisch tot leuke moderne liedjes gaat hij het 
orgel als ware een orkest bespelen. Hij zal o.a spelen van de 
componist Händel `Arrival of the Queen of Sheba’. De van oorsprong 
gospelsong `When the saints go marchin in`. Het bekende `Deep 
river` en een mooi stuk uit de `Suit Gothique` van Boëlmann. 
Natuurlijk zal het `Boskoops Volkslied` niet ontbreken.  
U bent van harte welkom om op woensdag 19 oktober om 20.00 uur 
in het Floragebouw om ruim een uur te kunnen genieten van 
prachtige muziek. De plaatselijke kerken bieden u een gratis toegang 
aan voor dit concert. Kaarten kunnen afgehaald worden bij het 
secretariaat. Een gift voor de bestrijding van de onkosten is van 
harte welkom. Deze kan worden afgegeven op de avond zelf. 
 

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? Binnenkort vindt de tweede repetitie plaats. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Carla Vreeburg: 
keesvreeburg@outlook.com 

 
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 
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WIL JE JEZUS (BETER) LEREN KENNEN?_______________________________

Wat is Alpha?  Alpha is de plek waar je je zelf mag zijn, waar je alles 
mag delen, waar je mag twijfelen. Een plek van ontmoeting waar je 

welkom bent.  Tijdens 10 interactieve gezellige bijeenkomsten 

ontdek je wat het christelijke geloof inhoudt. Elke avond begint met 

een heerlijke maaltijd, vervolgens een inleiding en tenslotte in kleine 

groepjes  een groepsgesprek. Hij is bedoeld voor iedereen. Je zelf, je 

man of vrouw, vriend of vriendin, collega of buren. Er zijn geen 

kosten verbonden aan deelname.

We beginnen 5 oktober 18.30 uur met de ‘Startbijeenkomst’ waarin 

we u alles vertellen hoe deze avonden er uit gaan zien en u direct 

zult ervaren wat de gezelligheid van Alpha inhoudt.  Mocht u 

twijfelen om u op te geven, kom dan toch en beslis deze avond. Meld 

wel even dat u komt.                                                                                                                                                                            

De cursus zal worden gegeven in de katholieke setting, maar staat 

open voor iedereen.                                                                                                                  

Voor vragen, mail dan naar;  alphacursus@sintjandd.nl  Bellen mag 

ook,  06 22892468.                                                                                                                                                                                                                                                    

Wanneer: vanaf 12 oktober tien woensdagavonden achter elkaar en 

zaterdag 12 november                                                                                    

Waar: Aalberseplein 2, Gouda.                                                                                                                                    

Opgave: alphacursus@sintjandd.nl                                                        

Startbijeenkomst: WOENSDAG 5 oktober,  Aalberseplein 2  in  

Gouda.        
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