Boskoop 57e jaargang | week 46-47
14 november t/m 27 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 14 november

19.00 Woord- en
Communieviering met
gebedsleider

Zaterdag 19 november

19.00 uur Eucharistieviering
met pater Peelen.
Mies Vaartjes-Lünnemann,
overleden ouders UitenbroekRomijn en dochter Annet,
Jan Stigter, overleden ouders
Stolwijk-Huiden, Gerard,
Gerda, Anneke en Hans

Maandag 21 november

19.00 uur Eucharistieviering
met pastoor Van Klaveren.
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Zondag 27 november

09.00 uur Eucharistieviering
met pastor Kuipers.
Jaargetijde Annie ZevenhovenVergeer, Piet-jan Vermeulen,
Mark Hendrikman, Bert Janse,
Jan Stigter, Wim Hoogduijn,
Wim Streng en Lina StrengSmits, Dit van Ooi-Houtman,
overleden leden van het
Joannes de Doper koor

Altaardiensten______________________________________________________
Zaterdag 19 november: Maruscha
Zondag 27 november: Michelle en Marjolein
Interieurverzorging:_____________________________________________________
In de week van 14 november: Mevr. G.J. Vurens-Brand, mevr.
C.B.M. van den Berg-van Leeuwen

Voedsel Deelkast: Duurzaam, delen, ruilen & helpen ________
Een Voedsel Deelkast ook wel buurtkast; het concept is simpel, zet
erin wat je over hebt en/of haal er uit wat je nodig hebt.
Voorraadkast voor en met elkaar. Wie kent het niet? Achterin je
keukenkastje staan nog steeds potjes of blikjes die je vorig jaar kreeg
of kocht. Zonde om weg te gooien, maar diep van binnen weet je
eigenlijk al dat je er niets mee gaat doen. Daar is nu een oplossing
voor, de Voedsel Deelkast!
Voedselverspilling. Er wordt in ons land nog altijd op grote schaal
goed voedsel verspild doordat het onaangetast in de prullenbak
belandt. Zonde in het kader van duurzaamheid en zonde want er zijn
andere mensen die dat voedsel wel graag willen eten.
Helpen. Naast duurzaam om voedselverspilling tegen te gaan is het
ook een manier om te helpen. Voor mensen die het niet zo breed
hebben is de voedsel deelkast een makkelijke en laagdrempelige
manier om gratis voedsel of hygiëneproducten te pakken en hiermee
hun boodschappen aan te vullen.
Neem mee wat je nodig hebt.
Pak gratis een paar dingen …
en laat ook iets voor een ander over.
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Geef wat je kunt missen.
Voedsel of verzorgingsproducten in gesloten en onaangebroken
verpakkingen.
Houdbaarheidsdatum mag nog niet verlopen zijn.
Geen alcohol, medicijnen of tabak.
Deze Voedsel Deelkast staat op het kerkplein van
geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50 in
Boskoop, achter de garage vlakbij de ingang van de familiekamer.
De Voedsel Deelkast is voor iedereen in Boskoop, wel of niet
verbonden aan de geloofsgemeenschap. De lokale werkgroep PCIBoskoop coördineert het beheer van deze Voedsel Deelkast. Vragen
of tips voor deze Voedsel Deelkast kunnen gemaild worden naar PCIBoskoop@outlook.com
Meer informatie over deze Voedsel Deelkast en de PCI-Boskoop scan
de onderstaande QR-code:

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
ouderinformatieavond, waarbij dit nieuwe traject wordt uitgelegd.
U kunt zich hiervoor opgeven via de website of
eerstecommunnie@sintjandd.nl.
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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.

Doet u weer mee met de Kerststalroute in Boskoop?________

De RK geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper en de Protestantse
Gemeente Boskoop organiseren dit jaar weer samen de
kerststalroute. Wilt u ook graag het kerstverhaal weer laten zien op
uw eigen manier? En tegelijkertijd uw huis of tuin sfeervol inrichten?
Dan is de Kerststalroute een mooie gelegenheid!
Met de Kerststalroute, die wordt gehouden van 10 t/m 23 december
2022, tussen 11 en 18 uur willen we in heel Boskoop mensen in
contact brengen met het kerstverhaal. Het is inmiddels een mooie
traditie geworden die jaarlijks veel blije gezichten oplevert.
Kerststallen vertellen een verhaal. Ze zeggen iets over u. Zo zijn er
zelfgemaakte kerststallen, kerststallen van de andere kant van de
wereld en levensechte kerststallen. Helpt u mee door uw eigen
(kerst-)verhaal te vertellen?
U kunt uw kerststal nog laten staan tot 6 januari zodat er ook in de
kerstvakantie nog kerststalletjes te zien zijn.
Als u geen ruimte heeft om de kerststal te plaatsen, maar anderen
wel graag uw kerststal of kerstbeeldjes wilt laten zien dan kunnen
wij het stalletje in overleg elders plaatsen. Zo krijgt het alsnog de
aandacht die het verdient.
Opgeven kan tot 5 december met het formulier dat in de bijlage zit.
Het Kerststalrouteboekje is te verkrijgen vanaf donderdag 8
december bij het secretariaat van H. Joannes de Doperkerk, in de H.
Joannes de Doper kerk, Mariakapel, bij de ingang van de Dorpskerk
of bij de Stek en is op de website te
zien:https://sintjandd.nl/webmagazine?/ of viawww.pgboskoop.nl
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Leerhuis_____________________________________________________________

Ter voorbereiding van de ontmoeting van onze Bisschoppen met de
Paus heeft de bisschoppenconferentie een rapport opgesteld over de
situatie van de kerk in Nederland.
Dit rapport heeft heel wat stof doen opwaaien en haalde zelfs
voorpagina van landelijke kranten en het 8 uur journaal.
Iedereen lijkt er iets van te vinden. De een is verdrietig de ander
weer boos of teleurgesteld.
We gaan er met elkaar over in gesprek op woensdagavond 23
november, 20.00 uur in de Doortocht (achter de RK kerk van
Bodegraven)
We mogen een kwartiertje klagen maar daarna stellen we ons de
vraag: ‘Als je de Paus een advies zou mogen geven voor de kerk van
Nederland, wat zou je hem dan in het oor fluisteren.
Ter voorbereiding is wel huiswerk! Als u zich aanmeldt ontvangt u
het per ommegaande. Graag uiterlijk maandag 21 november
aanmelden via e-mail: leerhuis@sintjandd.nl

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

Marriage Course 2023____________________________________________

Quote: ‘Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je
ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van
hebt.’ deelnemer Marriage Course
Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan samen met je
partner een Marriage Course en neem “Tijd voor elkaar”! Jullie gaan
samen acht avonden uit eten. Onder het genot van een heerlijk diner
voor twee krijgen jullie toelichting op thema’s zoals lief en leed
delen, omgaan met verschillen, vergeving en familie. Met concrete
vragen en oefeningen gaan jullie met z’n tweeën in gesprek.
Wanneer: acht vrijdagavonden, 20 en 27 januari, 10 en 17 februari,
3, 10, 24 en 31 maart 2023.
Tijd: inloop vanaf 18.45 uur, 19.00 uur diner, sluiting uiterlijk 22.00
uur. Waar: “De Doortocht”, Doortocht 11, Bodegraven.
Kosten: € 200,- per stel voor de gehele cursus (excl. drankjes)
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Opgeven: info@rkgroenehart.nl o.v.v.: Marriage Course + namen,
adres, e-mailadres en telefoonnummer. Meer informatie:
marriagecourse@sintjandd.nl, tel: 0182-513056

Concert in Dorpskerk______________________________________________
Op vrijdagavond 2 december is er een optreden van de Oden
van Salomo en de Zandtovenaar in de Dorpskerk in Boskoop.
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

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 24uurs rouwkamer, wanneer en met wie u maar wilt. Vraag vrijblijvend
informatie via het secretariaat: 0172-212309, boskoop@sintjandd.nl
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