
 
 
 
 

KLEINE ONDERONS                                          redactie:boskoop@sintjandd.nl 
 

 
 

Boskoop 57e jaargang | week 42-43 
17 oktober  t/m 30 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 17 oktober 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastor Kuipers.                      

Piet de Wit 

Zaterdag 22 oktober 19.00 uur Eucharistieviering 
met pater Peelen.                                
Piet-Jan Vermeulen, Jan Stigter, 
overleden ouders Van der 
Werf-van Zoest en zoon Ton                

 
Maandag 24 oktober 19.00 uur  Mariaviering met 

gebedsleider. Aansluitend 

Rozenkrans bidden. 

 

 

 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Zondag 30 oktober 09.00 uur  Woord- en 
Communie viering met diaken 
Schuurmans.                                     
Marco en Toon van Ooi, 
overleden ouders Uitenbroek-
Romijn en dochter Annet, Mies 
Vaartjes-Lünnemann, Annie 
Zevenhoven-Vergeer, Dit van 
Ooi-Houtman        

Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 17 oktober: mevr. J.A.C. van Eijk-van den Ancker, 
mevr. H.D.M. van Eijk-Kuijf 

Dienst aan het huis des Heren:_________________________________________                                                                    
In de week van 24 oktober Mevr. C.M. van Ooi-Berndsen, mevr. 

E.W.M. Kroesmeijer-Kalmeijer, mevr. M.J.G. Vermeulen-van Noorden, 

mevr. C.T.M. van der Loo-van der Meer, mevr. L. de Wit 

Voor in uw agenda:________________________________________________    
* Maandagavond 24 oktober om 19.00 uur speciale Mariaviering.      

In deze Mariaviering zal er ook aandacht worden besteed aan de 

Poolse Zwarte Madonna. 

IN MEMORIAM______________________________________________________      
Johanna Petronella (Jans) Vermeulen-van der Meulen.   
Geboren 15 februari 1927, overleden 24 september 2022.                                      
Jans werd in 1927 geboren als achtste in een gezin van twaalf.                
Na de dood van haar moeder nam ze op jonge leeftijd de zorg voor 
het gezin op zich.                                                                                                            
Ze trouwde met Cor Vermeulen en samen kregen ze 5 kinderen.             
Ze waren gelukkig met elkaar en de kinderen, ze zei later: ”Dat was 
de mooiste tijd van mijn leven“. Jans was een lieve zorgzame moeder 
en de spil van haar gezin.                                                                                             
Verdriet was er ook, ze was pas 57 toen haar man overleed. 
Ook het verlies van de kleine Merel, haar kleindochter en 5 jaar 
geleden haar jongste zoon Piet-jan hebben haar veel verdriet gedaan. 
Maar Jans was een dappere vrouw en ze had een groot geloof. 
Maria was haar steun en toeverlaat, zeker in moeilijke tijden. 
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De laatste tijd ging haar gezondheid achteruit maar ze had er vrede 
mee. Ze zei vaak: “ik heb een prachtig leven gehad “. 
 
Mariamaand – Rozenkransmaand_____________________________________ 

In deze Mariamaand bidden we op verschillende plekken in onze 

parochie en buurparochies met elkaar de rozenkrans.                                    

Elke maandagmiddag om 14:00 uur in Schoonhoven                                   

Elke maandagavond in de viering van 19:00 uur in Boskoop.                    

Elke dinsdagochtend om 08:40 uur voorafgaand aan de viering op de 

R.K. begraafplaats in Gouda.                                                                                   

Elke donderdagavond om 18:30 uur voorafgaand aan de viering in 

Waddinxveen.                                                                                                               

Elke vrijdagmiddag om 15:00 uur in Haastrecht.                                              

We mogen samen onze vragen, verlangens en verdriet bij onze 

Moeder Maria neerleggen. Bid u deze maand mee? 

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.  

 
Soepmaaltijd 5 november 2022__________________________________ 
De dagen worden kouder, de dagen korter. Misschien heeft u dan, 
net als veel andere mensen, wat extra behoefte aan gezelligheid en 
warmte om u heen. Dit jaar misschien wel meer dan ooit, met overal 
een crisis en met alle rekeningen die alleen maar hoger worden.  
Daarom.......:  
Doe op zaterdag 5 november 17.30 uur de kachel, het licht en 
het fornuis bij u thuis uit. Kom naar de parochiezaal van de H. 
Joannes de Doperkerk in Boskoop voor een gezellige 
soepmaaltijd!  
 
Wij serveren een lekkere maaltijdsoep met brood er bij. En als u dat 
wilt is er aansluitend natuurlijk de mogelijkheid om naar de 
eucharistieviering van 19.00 uur te gaan. 
U bent van harte welkom!  
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Graag uiterlijk maandag 1 november aanmelden bij het 
secretariaat.  
Vindt u het leuk om mee te helpen, dan bent u natuurlijk óók van 
harte welkom! Wellicht wilt u een pan soep maken, of helpen met 
bedienen. Laat dat dan uiterlijk 26 oktober weten bij het 
secretariaat. Wij nemen dan contact met u op voor de verdere 
organisatie.    
En blijkt de formule naar meer te smaken? Dan zetten we die de 
komende maanden natuurlijk voort. Samen helpen we elkaar de 
winter door! 
Werkgroep Groene Kerk en Diaconie 
 
WJD-kruis in Gouda-24 en 25 oktober________________________________ 
Binnenkort verblijft het WJD-kruis, één van de symbolen van de 
wereldjongerendagen (WJD) én ons geloof, voor drie weken in 
Nederland. Bijna 20 jaar geleden was het Wereldjongerendagenkruis 
al in onze parochie, toen in Bodegraven. Binnenkort zal het WJD-
kruis verblijven in onze parochiekerk! Op maandagavond 24 oktober 
komt het kruis aan bij de H.-Josephkerk in Gouda, waar het een 
nachtje bij ons zal blijven. Die avond beginnen we om 19.30 uur met 
een H. Mis met pastoor Van Klaveren en de band Lux, waarna vanaf 
20.30 uur de hele nacht zal worden gewaakt bij het kruis. Je kunt 
komen en gaan wanneer je daar behoefte aan hebt. Op 
dinsdagochtend 25 oktober zal pastor Lijesen om 8.00 uur een 
gebedsviering bij het kruis houden, waarna het kruis weer verder 
reist naar een volgende bestemming. 
Iedereen is van harte welkom en in het bijzonder hopen we jullie, 
jongeren en oud-WJD'ers, te zien. Wil jij ook getuige zijn van dit 
bijzondere moment, wees welkom en sluit aan! 
Ben je enthousiast, heb je vragen of wil je betrokken zijn bij dit 
evenement stuur een email naar: wjd@sintjandd.nl of kijk op: 
https://www.sintjandd.nl/event/het-wereldjongerendagen-kruis-
op-tour/ 

 
Wereldmissiemaand_______________________________________________ 
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? 

mailto:wjd@sintjandd.nl
https://www.sintjandd.nl/event/het-wereldjongerendagen-kruis-op-tour/
https://www.sintjandd.nl/event/het-wereldjongerendagen-kruis-op-tour/
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Allerzielenviering 2022 (woensdag, 2 november)____________ 
Mede in het kader van Boskoop 800 verzorgt de werkgroep 
Allerzielenviering dit jaar een viering met het thema “Omzien en 
Vooruitkijken”. Zo zullen vanaf 14.00 uur de namen worden 
genoemd van alle overleden parochianen vanaf het jaar 1923. In 
totaal zijn dit ongeveer 2.000 namen. Echter…..uit de periode 1952 
tot en met 1961 ontbreken de namen van de overledenen in het 
parochieel archief. Graag wil de werkgroep deze ontbrekende namen 
ook noemen! Die namen mogen niet vergeten worden! Kent u een 
overleden familielid of een andere dierbare uit die periode, geeft u 
dit dan door aan het secretariaat. Dank voor de moeite. In de 
volgende aflevering van “Kleine Onder Ons” krijgt u verdere 
informatie over het programma van die middag en avond.  
Werkgroep Allerzielen. 
 
Een droom of werkelijkheid?_____________________________________ 
Stel je bent Oma. 
Je kind en zijn of haar partner sterven aan aids. 
De kleinkinderen zoeken bij jou onderdak. Je hebt opeens weer een 
vol gezin. Buiten al het verdriet zit je daar niet echt op te wachten. 
In de sloppenwijken van Kisumu in Kenya is dat heel gewoon. 
Grootouders, (meestal de oma's) wonen en leven samen met soms 
wel 5 kleinkinderen, gesteund in hun onderhoud door buren, familie 
of de kerk. 
Maar wat als je ziek wordt? Geen geld voor behandeling, gevolg soms 
de dood. Is daar iets aan te doen? Ja. 
Wij vrienden van de projecten van Hans Burgman (overleden in 
2021) Millhillmissionaris, 
in die sloppenwijken willen deze oma's een ziektekostenverzekering 
geven. Duur? Ja hier in Nederland wel. 
In Kenya 10 euro per maand voor het hele gezin. Niet te geloven! 
Onze vraag aan u. Kunt u dat bedrag per maand missen en het 
verschil maken? 
Wij zoeken sponsoren, we zoeken u. Iedere cent komt goed terecht. 
Meld u bij mij, Marijke Ameling en ik verbind u via het team in 
Kisumu aan een gezin. U krijgt van hen een beschrijving en een foto. 
U kunt het binnenkort van de belasting aftrekken omdat u stort aan 
onze stichting. 
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We hopen binnenkort een ANBI nummer te krijgen nu Hans is 
overleden. Help deze oma's en wordt donor. 
Mailadres: marijke.ameling6@gmail.com 0640608837 of 
0102264376 
 
Concert in Dorpskerk______________________________________________ 
Op vrijdagavond 2 december is er een optreden van de Oden 
van Salomo en de Zandtovenaar in de Dorpskerk in Boskoop. De 
Oden zijn liederen van 80-120 na Christus, die door de jonge 
Syrische kerk zijn geschreven en gezongen en nu opnieuw op 
muziek zijn gezet. In april jongstleden werd het derde Oden van 
Salomo album met als titel 'Hoor me!' uitgebracht. Op deze 
nieuwste cd is Jezus veelvuldig aan het woord. Hij roept de 
mensen Zijn komst, Zijn dood en opstanding te omarmen en 
Hem na te volgen. 
Een Oden concert is een ware belevenis. Een avond waarin Jezus, de 
Messias, centraal staat en die in de Oden veelkleurig bezongen 
wordt. Een avond waarin je kunt luisteren naar de prachtige 
poëtische woorden en inspirerende klanken van de Oden. Het 
belooft een energieke en tegelijkertijd een bezinnende avond te 
worden. Je wordt meegenomen in het verhaal van Jezus, die naar de 
aarde en de mensen kwam. Hij baande voor mensen de weg om in 
vrijheid te gaan waar God hen voor heeft bedoeld. Je maakt kennis 
met het verhaal van de eerste Syrische christenen en hun liefde voor 
Jezus. 
Kaarten kosten 10 euro voor volwassen en voor kinderen tot en met 
12 jaar kost een kaartje 5 euro. Ze zijn te bestellen via 
www.zingenindekerk.nl/odenvansalomo  
De kerk gaat op 2 december om 19.30 uur open en om 20.00 uur 
begint het concert. https://youtu.be/xkOFUSWsVV4 
 

Gerarduskalender 2023___________________________________________ 
De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar tijdens de openingsuren 
van het secretariaat en kost € 9,-- per stuk. 
 
 

mailto:marijke.ameling6@gmail.com
http://www.zingenindekerk.nl/odenvansalomo
https://youtu.be/xkOFUSWsVV4

