Boskoop 57e jaargang | week 38-39
19 september t/m 2 oktober ‘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 19 september

19.00 uur Woord- en
Communieviering met
gebedsleider.

Zaterdag 24 september

19.00 uur Eucharistieviering
met pater Hoogland.
Jan Stigter, Wilhelmina Maria
van der Kooij-van Leeuwen,
overleden familie Kalmeijer-de
Knoop en familie KroesmeijerRodenburg

Maandag 26 september

19.00 uur Eucharistieviering
met pastoor Van Klaveren.

Zondag 2 oktober

09.00 uur Eucharistieviering
met pastoor Van Klaveren.
Mies Vaartjes-Lünnemann,
Annie Zevenhoven-Vergeer,
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Gerard en Nellie Vlasveld-de
Knegt, overleden ouders
Uitenbroek-Romijn en dochter
Annet, Jac Wognum

Altaardiensten______________________________________________________
Zaterdag 24 september: Patrick
Interieurverzorging:_____________________________________________________
In de week van 19 september: Mevr. C.W.M. Verlaan-van Tol en
mevr. P.A.C. van der Wal
Dienst aan het huis des Heren:_________________________________________
In de week van 19 september: Mevr. M.L. van der Laan-de Keyzer,
mevr. E.M.E. van Zoest-van Leeuwen, mevr. A.C.M. de Jong-van
Leeuwen, mevr. P.M. Vermeulen-Mastop

Voor in uw agenda:________________________________________________
*Zaterdagmiddag 1 oktober om 15.30 uur vindt een dierenzegen
plaats. Meer info volgt via de mededelingen of mail.
*Dinsdagavond 4 oktober om 19.30 uur wordt er in de parochiezaal
een film vertoont van de H. Franciscus.
* Maandagavond 10 oktober of maandag 24 oktober om 19.00 uur
speciale Mariaviering, meer info volgt.
*Zaterdagmorgen 15 oktober: Pelgrimini . Zie folder op de leestafel.

Film Franciscus_____________________________________________________
Op dinsdag 4 oktober vieren we het feest van de Heilige Franciscus.
Pastor Kuipers zal dan de speelfilm Brother Sun and Sister Moon
vertonen. Die duurt ruim 2 uur. Een film vol humor, maar natuurlijk
ook een diepgaande boodschap voor deze tijd: de broederschap
onder de mensen, de vredesboodschap van het evangelie, de liefde
voor de natuur, de dieren, het milieu, de schepping.
De zaal gaat open om 19.15 uur , dan is er voor u kopje koffie of thee.
We starten de film om 19.30 uur. Plaats: parochiezaal H. Joannes de
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Doperkerk; A.P. van Neslaan 50, Boskoop Toegangsprijs € 2,50.
Graag aanmelden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap
Boskoop: 0172-212309 ofboskoop@sintjandd.nl.

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 woensdag 19 oktober 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.

Afscheid pastor van Winden______________________________________

Beste parochianen,
Pastoraal werkster Saskia van Winden heeft ons laten weten dat zij,
na twee jaar werkzaam te zijn geweest binnen onze
parochiegemeenschap, het besluit heeft genomen per 1 november
a.s. in dienst te treden van de RK parochie Heilige Thomas in Alphen
aan den Rijn. Zij voelde de behoefte om breed te worden ingezet en
is van mening dat die ruimte haar bij haar a.s. werkkring meer zal
worden geboden dan binnen onze parochie. Het parochiebestuur
respecteert vanzelfsprekend dit besluit en wenst Saskia van Winden
op voorhand veel succes in haar nieuwe baan.
Tijdens de Ankerzondagviering van 16 oktober 2022, om 11 uur in
Gouda, zal aandacht worden besteed aan Saskia’s vertrek. Na die
viering, zal parochianen de gelegenheid worden geboden persoonlijk
afscheid van haar te nemen.
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Oecumenische gespreksavond over wereldwijde
verbroedering

“Fratelli Tutti”: “Allen broeders”. Dat is de titel
van een encycliek (vgl.: ‘encyclopedie’: een veel
omvattend boekwerk) die paus Franciscus heeft
geschreven over de wereld van nu, gezien vanuit
het evangelie. Hij beschrijft zeer uiteenlopende
onderwerpen: vrouwenrechten, sociale gelijkheid,
migratie, de dialoog tussen godsdiensten,
moderne media en communicatiemiddelen,
vrijheid, gelijkheid en broederschap, economie en kwetsbare
mensen, rechten van de volken, taken van de politici, oorlog en
doodstraf. Uiteindelijk draait de hele encycliek om één thema: hoe
worden wij op deze moderne wereld broeders en zusters van elkaar,
als kinderen van één Vader? Hij stelt het verhaal van de barmhartige
Samaritaan centraal. De eerste woorden van deze encycliek, “Fratelli
Tutti”, komen van Franciscus van Assisi (Italië, 1181-1226) die
gezien wordt als een van de grootste heiligen van de ongedeelde
kerk van vóór de reformatie. We leven nu in een totaal andere tijd,
met nieuwe uitdagingen die andere oplossingen vragen. Kunnen de
volkeren elkaar als broeders en zusters zien? “We zouden onze
“broeders en zusters die ver van ons weg zijn, net zo moeten
liefhebben als degenen die dicht bij ons zijn”, schreef Franciscus.
Op woensdagavond 16 november 2022 organiseert de
oecumenische werkgroep Samenspraak in samenwerking met de
werkgroep Verdieping een gezamenlijke gespreksavond over deze
recente (2020) encycliek, ofwel, herderlijk schrijven van paus
Franciscus.
De avond wordt ingeleid door pastor Winfried Kuipers. Daarna
kunnen we met een hopelijk oecumenisch samengesteld gezelschap,
onder leiding van leden van Samenspraak, spreken over de essentie
van de encycliek.
Alle gemeenteleden van ’t Spectrum, de Remonstrantse Gemeente en
de R.K. geloofsgemeenschap St. Victor en alle andere
belangstellenden worden uitgenodigd in de Victorzaal van de St.
Victorkerk aan de Zuidkade. Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom. Graag aanmelden bij Evalien de Haan:
evalien.zijlstra@planet.nl
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