Boskoop 57e jaargang | week 40-41
3 oktober t/m 16 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 3 oktober

19.00 uur Rozenkrans bidden
onder leiding van een
vrijwilliger.

Zaterdag 8 oktober

19.00 uur Eucharistieviering
met pater Hoogland.
Anneke en Henk Spruit-van
Zoest, Riet van Leeuwen-van
Halteren, Jan Stigter,
Aggie van Ruijven-Frehe

Maandag 10 oktober

19.00 uur Eucharistieviering
met pastor Kuipers.
Aansluitend Rozenkrans
bidden.
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redactie:boskoop@sintjandd.nl

Zondag 16 oktober

09.00 uur Eucharistieviering met
pastor Kuipers. Jaargetijde Bep van
Vliet-Mulleman en zoon Benno, Annie
Zevenhoven-Vergeer, Alie LoomanLek, Mark Hendrikman, Bert Janse,
Toos en Leo van Lint-Moons

Altaardiensten______________________________________________________
Zondag 16 oktober: Michelle en Martin
Interieurverzorging:_____________________________________________________
In de week van 3 oktober Mevr. M.J.G. Vermeulen-van Noorden,
mevr. M.E. van der Werf-Maas

IN MEMORIAM______________________________________________________

Jacobus Theodorus Frederikus (Jac) de Jong
Geboren te Boskoop 30 juli 1943, overleden 25 augustus 2022.
Op vrijdag 2 oktober hebben we afscheid genomen van Jac de Jong.
Na een lang ziekbed dat hem vooral het laatste jaar zeer beperkte is
er rust gekomen. Hij zal heel erg gemist worden door Els, zijn
kinderen en kleinkinderen. Hij was een harde werker op de kwekerij
aan Den Ham en hij was dankbaar dat zijn zoon uiteindelijk de
kwekerij overnam al nam hij er nog lang geen afscheid van.
Altijd was hij te vinden in het bedrijf en hielp hij mee. Blij als het
goed ging, bezorgd als het wat minder ging.
Hij was ook een goede vader en opa. Ruwe bolster, blanke pit werd
er altijd over hem gezegd. Vertellen dat je trots was op je vrouw en
kinderen dat was altijd heel moeilijk, maar naar buitenstaanders kon
hij dat wel. Jac was ook een mensenmens, bekenden en minder
bekenden kwamen achterom, want de keukendeur was altijd los. Een
gemeend “Hallo”, en het antwoord “Kom verder” klonk.
Jac was met Els ook een trouwe bezoeker van de vieringen. We
zullen hem missen. Dat Jac mag rusten in vrede.
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Voor in uw agenda:________________________________________________
*Dinsdagavond 4 oktober om 19.30 uur wordt er in de parochiezaal
een film vertoond van de H. Franciscus.
* Maandagavond 24 oktober om 19.00 uur speciale Mariaviering,
meer info volgt.
*Zaterdagmorgen 15 oktober: Pelgrimini.

Oktober-Mariamaand___________________________________________
Door de vele kaarsjes die er bij Maria aangestoken worden tijdens de
weekendvieringen en doordeweeks in één van de kerken merk je
hoe een grote plaats Maria inneemt bij veel mensen. Onze zorgen,
onze vragen, onze dankbaarheid, leggen wij neer bij Maria door het
aansteken van dit kaarsje. In de oktobermaand gedenken we Maria
extra door het bidden van de rozenkrans in de
maandagavondvieringen van de H. Joannes de Doper kerk.
Elke maandag in oktober tijdens de viering van 19.00 uur.

Vara theaterorgel__________________________________________________

Op woensdag 19 oktober stond er een concert gepland met het
VARA orgel. Door een fietsongeluk en daaruit vloeiende blessure van
de organist gaat dit concert NIET door.
Vrijwilligersmiddag 8 oktober afgelast_______________________________
Helaas hebben wij moeten concluderen dat er veel activiteiten in de
parochie en bij de KBO zijn zodat er vele vrijwilligers niet aanwezig
bij de vrijwilligersmiddag kunnen zijn. Zij gaven aan het jammer te
vinden dat ze niet aanwezig kunnen zijn.
Daarom gaat de vrijwilligersmiddag niet door en wordt deze
verplaatst naar mei/juni 2023.
Allerzielen 2 november 2022___________________________________________
Er wordt dit jaar op een bijzondere wijze aandacht besteed aan
Allerzielen. Kijkt u alvast in de Voorloper op pagina 20.
In de volgende Kleine Onder Ons leest u meer.
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Sam’s Kledingactie_____________________________________
Op woensdag 19 oktober a.s. kunt u in Boskoop uw herdraagbare
kleding en schoenen inleveren bij de H. Joannes de Doperkerk aan de
A.P. van Neslaan 50 van 08.30-12.00 uur. Dit najaar gaan wij een
inzamelactie organiseren ten behoeve van het verbeteren van de
onderwijskwaliteit in Muramvya, Burundi. Want investeren in
onderwijs is investeren in een betere toekomst. Onderwijs is de
béste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen
die onderwijs krijgen, kunnen hun eigen leven en dat van hun
kinderen aanzienlijk verbeteren. Met uw hulp kunnen we in de
gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya ruim
45.000 kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en keren we het
tij voor de toekomst van al deze kinderen en hun gezinnen.

Wereldmissiemaand_______________________________________________
Komende maand staan we stil bij de projecten, die Missio
ondersteunt in de grootste sloppenwijk van Nairobi. Mensen blijven
toestromen naar deze stad in de hoop op een betere toekomst. De
mensen wonen opeengepakt en de hygiëne is een groot probleem.
Gelukkig kunnen we met elkaar hulp bieden dankzij onder anderen
de Little Sisters of Jesus die helpen bij het vormen van
gemeenschappen en bij het opzetten van kleine ondernemingen met
behulp van microkredietgroepen. Ook seminaristen en priesters
staan de bevolking bij in hun geestelijke en fysieke noden. Pater
Serge Patrick zette de jeugdbeweging “Younib” destijds op
om jongeren te bereiken hun creativiteit en talenten te ontdekken
zodat zij wegblijven uit het criminele circuit. Helpt u deze maand
mee om hun werk in deze stad te kunnen blijven voorzetten?
We collecteren in het weekend van 22-23 oktober voor de
“Wereldmissiedag”. Mogen de mensen in Nairobi ook rekenen op uw
gebed en financiële steun?

Gerarduskalender 2023___________________________________________
De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar tijdens de openingsuren
van het secretariaat en kost € 9.00 per stuk.
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