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Boskoop 57e jaargang | week 44-45 
    31 oktober  t/m 13 november ‘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 31 oktober 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren. 

Aansluitend Rozenkrans 

bidden. 

Woensdag 2 november 19.30 uur Allerzielenviering 

                       

Zaterdag 5 november  19.00 uur Eucharistieviering 
met pastoor Van Klaveren.         
Bep van Vliet-Mulleman en 
zoon Benno, Jan Stigter 

                                 
Maandag 7 november 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren.   

 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Zondag 13 november 09.00 uur  Eucharistieviering 
met pater Peelen.                               
Annie Zevenhoven-Vergeer,  
Jac Wognum, Bep van Vliet-
Mulleman en zoon Benno, 
Aggie van Ruijven-Frehe 

Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 31 oktober: mevr. A.M. Boeters-Stolwijk en mevr. 
P.A.C. van der Wal 

Allerzielenherdenking 2022_____________________________________ 
Zoals u weet worden, mede in het kader van Boskoop-800,  op 
woensdag, 2 november a.s. alle overleden parochianen herdacht 
voor zover deze in de kerkregisters voor komen. 
Met het noemen van hun namen, het zijn er ongeveer 1.800, willen 
wij het thema van dit jaar “Omzien en vooruitkijken” een extra 
dimensie geven. Wij vergeten hen niet, wij blijven ons onze geliefde 
doden herinneren! 
Het noemen van de namen begint om 14.00 uur met de opening door 
Mw. T. Verbakel. Waarna het noemen van de eerste namen wordt 
gedaan door een pasto(o)r en mw. Marijke Ameling (1923/1935). 
Ook worden dan alle pastoors genoemd welke aan het hoofd van de 
zielzorg stonden/staan. Daarna is er ieder half uur een ander koppel 
om de namen te noemen volgens het schema: 
14.30u/15.00u. Dhr. Rijsdijk/Mw. van der Louw (1936/1951), 
15.00u/15.30u. Dhr. Nederhof/Mw. Korver (1952/1975), 
15.30u/16.00u. Dhr. De Gunst/Mw. Mathot (1976/1985), 
16.00u/16.30u. De Schouw (1986/1995),  
16.30u/17.00u. Mw. Verbakel/Mw. Moerings (1996/2005), 
17.00u/17.30u. De Krooshappers (2006/2016).  
Afgesloten met “The last post”, uitgevoerd door dhr. Bontekoe. U 
bent vrij om ieder moment te komen en weer te gaan.   
De genoemde tijden kunnen in de praktijk iets afwijken. 
Om 19.00 uur worden overledenen uit de jaren 2017 tot en met 
2021 genoemd. Met een aansluitende viering waarin de namen van 
overleden dierbaren uit 2022 worden herinnerd. De kerk is tussen 
17.30 uur en 19.00 uur geopend voor gebed en meditatie. In die tijd 
(maar ook in de middag) zijn ook alle namen van de overleden 
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parochianen uit de periode 1923/2022 in alle rust te zien. Deze 
hangen aan de westelijke wand in de kerk.  
Mocht u de naam van een geliefde overledene willen horen, geeft u 
dit dat op bij het secretariaat. Deze naam wordt dan genoemd voor 
de aanvang van de viering van 19.30 uur 
Een meegebrachte onverpakte bloem kunt u  ’s middags plaatsen in 
een van de vazen of anders op een moment tijdens de avondviering. 
Werkgroep Allerzielen 
 

Allerzielen parochiebreed________________________________________ 
Elk jaar vieren we Allerheiligen en Allerzielen. We herdenken onze 
heiligen en martelaren en een dag later onze overledenen en met 
name de overledenen van het afgelopen jaar. We doen dit samen, 
met woorden en rituelen, het aansteken van kaarsen en het noemen 
van de namen. In onze parochies worden er in alle 
geloofsgemeenschappen op diverse manieren aandacht aan 
geschonken. Hieronder een overzicht: 
Allerheiligen 1 november 
Gouda:19.30 uur parochiebrede Eucharistieviering in de Josephkerk 
Schoonhoven: 19.30 uur Eucharistieviering in de Bartholomeuskerk 
Allerzielen 2 november 
Bodegraven: 19.30 uur Gebedsviering in de Willibrorduskerk 
Boskoop: vanaf 14.00 uur noemen we de overledenen van de 
afgelopen 100 jaar. 19.30 uur Gebedsviering in de Joannes de 
Doperkerk 
Gouda: 11.00 uur parochiebrede Eucharistieviering in de 
Josephkerk. 19.30 uur Gebedsviering in de kapel van de R.K. 
begraafplaats 
Haastrecht: 19.30 uur Gebedsviering in de Barnabaskerk 
Moordrecht: 19.30 uur Gebedsviering in de Johannes' Onthoofding 
Reeuwijk: 19.30 uur Gebedsviering in de Petrus en Pauluskerk 
Schoonhoven: 19.30 uur Gebedsviering in de Bartholomeuskerk 
Waddinxveen: 19.30 uur Gebedsviering in de Victorkerk 
We nodigen u van harte uit om samen te vieren en uw dierbare 
overledenen te gedenken en troost te vinden voor verdriet op onze 
levensweg. 
 
  



KLEINE ONDERONS                                                                              4 
 

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!  
Graag uiterlijk woensdag 3 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 
 
Bedankje_____________________________________________________________ 
Onze hartelijke dank aan de geloofsgemeenschap voor de attentie 
die ik heb ontvangen met mijn verjaardag. Harry Redegeld. 
 
Starten Traject EHC 2023-2024__________________________________ 
Door het pastoraal team van parochie St. Jan de Doper parochie is 
besloten om het voorbereidingstraject voor de Eerste Heilige 
Communie, vanaf dit schooljaar (2022-2023), uit te breiden.  
Het voorbereidingstraject is erop gericht dat de communicant en 
zijn/haar gezin meer betrokken wordt bij de kerk en het geloof.  
Dinsdagavond 22 november is er van 19.30-21.15 uur in de 
Antoniuszaal van de Josephkerk te Gouda een 
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ouderinformatieavond, waarbij dit nieuwe traject wordt uitgelegd.   
U kunt zich hiervoor opgeven via de website of 
eerstecommunnie@sintjandd.nl. 
We starten op zaterdag 4 februari 2023. Het programma die middag 
staat in het teken van Maria Lichtmis, waarbij de gezinnen en 
kinderen vanuit de hele parochie, die zich voorbereiden op de Eerste 
Heilige Communie, kennis maken met elkaar. 
Tijdens het verloop van het traject zijn er regelmatig activiteiten in 
de diverse geloofsgemeenschappen binnen de parochie en zijn er 
voor de kinderen een zestal voorbereidingslessen. De viering van de 
Eerste Heilige Communie vindt plaats in mei/juni 2024.   
U kunt uw kind opgeven via de website of door te mailen naar 
eerstecommunie@sintjandd.nl. 
 
Infomiddag catechese van de Goede Herder___________________ 
In november start in onze parochie de Catechese van de Goede 
Herder. Deze methode laat jonge kinderen (3 tot 6 jaar) kennis 
maken met het katholieke geloof. Omdat deze leeftijdsgroep nog niet 
zo veel kennis kan verwerken, wordt hen weinig theoretische 
informatie gegeven, maar is er vooral ruimte om te ontdekken. 
Centraal staat Jezus, de Goede Herder, met wie kinderen al vroeg een 
relatie kunnen aangaan. Hij zorgt voor ons, kent ons bij naam en 
komt ons zoeken als we Hem kwijt zijn. De kinderen identificeren 
zichzelf al snel met de schapen. In het Atrium ontdekken de 
kinderen: ‘God is liefde’, ‘Jezus is opgestaan’ en ‘Wij zijn Zijn 
schapen’. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van veel 3D-
materialen, waaronder kindvriendelijke figuurtjes in diorama’s en 
miniatuurversies van voorwerpen uit de kerk (bijv. een altaar). 
Ben je nieuwsgierig geworden wat deze catechese voor jouw 
(klein)kind kan betekenen? Op woensdagmiddag 2 november is 
er tussen 15.00 en 16.00 uur vrijblijvend een 
informatiebijeenkomst voor de ouders, grootouders en de kinderen 
bij de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda. Op 9 november zal de 
catechese vervolgens van start gaan. 
 

 
 
 

mailto:eerstecommunnie@sintjandd.nl
mailto:eerstecommunie@sintjandd.nl
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Aanbidding__________________________________________________________ 
Komende vrijdagavond is er weer de maandelijks aanbidding. Een 
moment van rust in Gods aanwezigheid. Vanaf 19.30 uur tot 21.00 
uur bent u vrij om zomaar even bij de Heer binnen te lopen in de 
kapel op de r.-k. begraafplaats aan de Graaf Florisweg te Gouda. 
 
Boterletters_________________________________________________________ 
De periode van de boterletters komt er weer aan! De jongeren van 
onze parochie die volgend jaar naar de Wereld Jongerendagen in 
Portugal gaan voorzien u graag hierin! Dit weekend en volgend 
weekend, 5 en 6 november, nemen zij graag uw bestelling op 
achterin de kerk. In het weekend van 26 en 27 november worden de 
boterletters aan u uitgedeeld in uw kerk. De boterletters kosten € 
7,50. Steunt u hen ook met deze actie? 
 

Alpha cursus-Helpt u mee?_______________________________________ 
De Alpha cursus is weer gestart in onze parochie! Tien avonden 
verdiepen de deelnemers zich in ons christelijk geloof. De opkomst is 
groot en we hebben uw hulp nodig! Wilt u het keukenteam één of 
meerdere avonden ondersteunen? “Vele handen maken licht werk” 
Stuur een e-mail naar alphacursus@sintjandd.nl. Dit is een mooie 
kans om uw geloof handen en voeten te geven! 
 

Gerarduskalender 2023___________________________________________ 
De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar tijdens de openingsuren 
van het secretariaat en kost € 9,-- per stuk. 
 
Banneuxdag 2022_________________________________________________________ 
Helaas moet wij u tot onze spijt mededelen dan de jaarlijkse 
Banneuxdag,  welke gehouden zou worden op 12 november  2022 in 
Pijnacker geen doorgang zal hebben. 
Namens het Banneuxcomite, Ellen van Rheenen 
 
 
 

mailto:alphacursus@sintjandd.nl

