
 
 
 
 

KLEINE ONDERONS                                          redactie:boskoop@sintjandd.nl 
 

 
 
   12 december  t/m 25 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 12 december 19.00 uur Woord- en 

Communieviering met 

gebedsleider. 

Zaterdag 17 december 19.00 uur Eucharistieviering 
met pastor Kuipers.                         
Jan Stigter, Broer en zus De 
Wit, Aggie van Ruijven-Frehe                  

 
Maandag 19 december  19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren. 

Zaterdag 24 december 19.00 uur Woord- en 
Communieviering met pastor 
Lijesen met aandacht voor de 
kinderen. 

Zaterdag 24 december 21.00 uur Eucharistieviering 
met pastoor Van Klaveren. 

 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Zondag 25 december 09.00 uur  Eucharistieviering 
met pater Peelen.  

Misintenties voor de Feestdagen graag doorgeven uiterlijk  
20 december 2022. 
De opgegeven intenties voor 24 en 25 december worden vermeld in 
de volgende Kleine Onder Ons, die uitkomt op donderdag 22 
december. 

Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 13 december: Mevr. M.J.G. Vermeulen-van 
Noorden, mevr. M.E. van der Werf-Maas 

Vieringen Oud- en Nieuwjaar____________________________________ 
31 december: 19.00 uur Gebedsviering met gebedsleider Fred de 
Bruijn. 
1 januari: geen viering. 
 
Secretariaat_________________________________________________________ 
Het secretariaat is van vrijdag 23 december tot maandag 9 januari 
2023 gesloten. De mail wordt iedere dag gelezen. 
Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van 
dienst: 0182-586036. Spreek een boodschap in als de pastor niet 
direct de telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig 
mogelijk teruggebeld. 

 
Viering van Barmhartigheid______________________________________ 
Dinsdag 20 december 19.30 uur in de H. Bartholomeuskerk in 
Schoonhoven en donderdag 22 december 19.30 uur in de  
H. Josephkerk in Gouda is er een viering van Barmhartigheid ter 
voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis. Na een 
gebedsviering met daarin een gewetensonderzoek en 
boetemoment uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. Ook is 
er gelegenheid voor het ontvangen van het Sacrament van Boete en 
Verzoening. De viering wordt afgesloten met de zegen met het 
Allerheiligste. 
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Doet u weer mee met de Kerststalroute in Boskoop?________ 
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 
 

Zingt u mee?_________________________________________________________ 
Traditiegetrouw worden op kerstochtend de bewoners in Floravita 
gewekt met kerstliedjes. 
De afgelopen twee jaar kon dit door corona niet doorgaan. Dit jaar is 
er weer toestemming om op 25 december om 8.00 uur de bewoners  
een uurtje te gaan verrassen met kerstliedjes. Zingt u mee? 
Verzamelen om 07.30-7.45 uur in Floravita, voor meer info neem 
contact op met het secretariaat of met Ria Rijnbeek. 
 

Kindje Wiegen______________________________________________________ 
Kom meespelen in het kerstverhaal! Tweede Kerstdag om 14.30 uur 
“Kindje Wiegen”  
Zijn jullie ook zo benieuwd naar het schattige baby'tje dat dit jaar de 
hoofdrol van kindje Jezus speelt? Kom dan Tweede Kerstdag naar de 
Joannes de Doper Kerk en speel mee in het kerstverhaal. Op een 
mooie en eenvoudige manier wordt het kerstverhaal voor de 
allerkleinsten verteld en gespeeld. De kinderen mogen meespelen als 
engeltje, schaapje of herder en zo komen ze allemaal bij kindje Jezus 
in de kerststal. Het is een ontzettend leuk gezicht en het duurt niet zo 
lang; om ongeveer 15.15 uur is het weer afgelopen. Na afloop is er in 
de kerk voor een ieder die dat wil iets te drinken. Jullie zijn allemaal 
van harte welkom! 
Werkgroep Kindje Wiegen 
 
 

 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 

mailto:PCI-Boskoop@outlook.com
mailto:PCI-Boskoop@outlook.com
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Gratis en Goedkoop________________________________________________ 
De titel van het boekje is eigenlijk ‘Gratis en goedkoop in Gouda’ en is 
bedoeld voor iedereen die met weinig geld moet of wil 
rondkomen. Veel van de tips gaan over de stadsgrenzen heen dus 
ook heel goed bruikbaar voor niet Gouwenaren.  
Eén tip ontbreekt: het koken van een hard eitje met zo min mogelijk 
gasverbruik. Laat je eitje 1 minuut koken, gas uit en 8-9 minuten in 
het hete water laten liggen in een afgesloten pannetje. Dan eruit 
halen en laten schrikken. Eet smakelijk. 
Het zes hoofdstukken tellende boekje over eten en drinken, spullen, 
diensten, sport/vrije tijd, vervoer en wonen is te downloaden op 
www.sintjandd.nl/webmagazine/ 
Pastor Rob Lijesen  
 

Ankerzondag en kindje Jezus zegenen__________________________ 
Zondag 18 december is er weer de Ankerzondag in onze parochie. 
Een plek in onze parochie waar ieder met zijn/haar leeftijdgenoten 
kan groeien en bloeien in zijn/ haar relatie met onze grote God en 
Schepper. Viert u ook volgende week zondag de Eucharistie mee en 
ontmoet elkaar bij de catechese in en rondom de Josephkerk in 
Gouda. Op deze Ankerzondag, en 4e advent, is het na de H. mis 
mogelijk om kindje Jezus uit uw kerststal te laten zegenen.                       
Dus neem Hem mee! 
Inloop: vanaf 9.15 uur – Catechese: 9.30 uur - H. Mis: 11.00 uur – 
Vragen?: anker@sintjandd.nl 
 

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

 

 

http://www.sintjandd.nl/webmagazine/
mailto:anker@sintjandd.nl
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Een eeuwenoude lichtbron, 
die steeds nog branden gaat. 

Geen enkel ander licht dat ’t won, 
een enkel vlammetje blijft paraat 

 
Steeds weer nieuwe lichten 
proberen het steeds weer, 

komen onze duisternis verlichten, 
maar weinig geven ons die sfeer. 

 
Die macht is maar aan een gegeven, 

blinkt uit in broze simpelheid. 
Doet ons gezelligheid beleven, 
zal nooit verdwijnen in de tijd. 

Kaarslicht, een teken van vrede 
in ons vaak duistere bestaan, 

een lichtpunt in ons leven, 
laat steeds die kaars toch branden gaan. 

 
 


