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Boskoop 57e jaargang | week 48-49 
    28 november  t/m 11 december ‘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 28 november 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren. 

Zaterdag 3 december 19.00 uur Eucharistieviering 
met pastor Kuipers.                     
Martha van Echtelt-van Tol, 
Jan Stigter, Mies Vaartjes- 
Lünnemann     

 
Maandag 5 december  19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren. 

Zondag 11 december 09.00 uur  Eucharistieviering 
met pater Peelen. Jac de Jong, 
Jac Wognum, Annie 
Zevenhoven-Vergeer, Bep van 
Vliet-Mulleman en zoon Benno, 
Wilhelmina Maria van der 
Kooij-van Leeuwen 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Altaardiensten______________________________________________________ 
Zaterdag 3 december: Michelle en Martin                                                      

Zondag 11 december: Michelle en Marjolein 

Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 28 november: 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 29 november: Mevr. H. van Eijk, mevr. F.P.M. 

Tijsterman-Verkleij, mevr. E.J.A. Verkleij-Bakker, mevr. E.C.C.M. 

Verbeij-van Tol 

Vieringen Kerst/Oud- en Nieuwjaar____________________________ 
24 december: 
19.00 uur Woord- en Communieviering met pastor Lijesen 
21.00 uur Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren 
25 december: 
Eucharistieviering met Pater Peelen 
31 december: 
19.00 uur Gebedsviering met gebedsleider Fred de Bruijn 
1 januari: geen viering 
 
Misintenties voor de Feestdagen graag doorgeven uiterlijk  
20 december 2022. 
 
Agenda december__________________________________________________ 
10 december: start kerststalroute. 
11 december: Kerstkoffie na de viering. 

 
Adventsboekje______________________________________________________ 
Het adventsboekje ligt weer voor u klaar. 
 

Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa______________ 
Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een project in Congo waar 
Chemin Neuf goed en liefdevol werk doet. Het project waar we ons 
mee verbinden gaat over de opvang van 300 zwaar verwaarloosde 
zwerfkinderen.  
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Chemin Neuf vangt deze kinderen op, biedt hen onderdak en vooral 
een veilige en rustige omgeving. Met veel geduld en liefde wordt 
gewerkt aan eigenwaarde, zelfvertrouwen. 
Zo wordt de weg bereid om hun trauma’s te verwerken in een 
speciale vijfdaagse in een traumakamp. Maar er is gelukkig ook 
ruimte voor de maandelijkse uitstapjes, het zijn kinderen! 
Het project onderneemt ook pogingen om de kinderen weer in de 
familiekring opgenomen te krijgen, dat kan lukken met veel geduld, 
begeleiding en gebed. 
Een bijzonder project! Zullen we met elkaar ons hart, onze handen 
vouwen en onze (elektronische) portemonnee openen om de 
kinderen van Chemin Neuf helpen om een doorstart mogelijk te 
maken. 
Uw bijdrage kunt u stoppen in de vastentijd donatiedoos in de kerk 
of overmaken: 
NL28 RABO 0157 5731 41 t.n.v. RK Parochie Sint Jan de Doper  
of via de website van de vastenactie.nl  
De MOV van de parochies: Sint. Barnabas, H. Bartholomeus en Sint 
Jan de Doper.  
                                    

 
Doet u weer mee met de Kerststalroute in Boskoop?________ 
Opgeven kan tot 5 december. 
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 via www.pgboskoop.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sintjandd.nl/webmagazine?/
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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.   
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 PCI-
Boskoop coördineert het beheer van deze Voedsel Deelkast. Vragen 
of tips voor deze Voedsel Deelkast kunnen gemaild worden naar PCI-
Boskoop@outlook.com  
Meer informatie over deze Voedsel Deelkast en de PCI-Boskoop scan 
de onderstaande QR-code:  
 

 

mailto:PCI-Boskoop@outlook.com
mailto:PCI-Boskoop@outlook.com
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Bedankje________________________________________________ 

Graag wil ik de geloofsgemeenschap bedanken voor het bloemetje dat 

ik na mijn operatie heb gekregen. 

Laura Korver. 

 

Gerarduskalender 2023___________________________________________ 
De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar tijdens de openingsuren 
van het secretariaat en kost € 9,-- per stuk. 
 
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.  
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, het liefst voor 1 januari via de website of 
door te mailen naar eerstecommunie@sintjandd.nl. 
 
 

 
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 24-

uurs rouwkamer, wanneer en met wie u maar wilt. Vraag vrijblijvend 

informatie via het secretariaat: 0172-212309, boskoop@sintjandd.nl 

mailto:eerstecommunie@sintjandd.nl
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Advent 
 

Advent, Jezus Gods Zoon zal komen. 
Een goede tijd van bezinning en inkeer. 
Vol verwachting uitzien naar de Heer, 
die al onze schuld heeft weggenomen. 

 
Advent, licht in de duisternis, 

de blijde komst van de Heiland. 
Redder van de wereld, Gods afgezant, 

Advent, toeleven naar Kerstmis. 
 

Advent, tijd van geloven en hopen, 
Gods beloften zullen worden vervuld 

aan een wereld verloren in schuld. 
De hemelpoort gaat wijd open. 

 
Advent, wachten op het grote wonder, 
dat straks op deze aarde gebeuren zal. 
Tot heil en vree, voor het grote heelal. 
Oh Vredevorst, dank voor dit wonder. 

 
 


