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Boskoop 58e jaargang | week 3-4 
    16 januari  t/m 28 januari 2023 

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 
 
Zaterdag 14 januari 19.00 uur Eucharistieviering 

met pastoor Van Klaveren. 
Overleden ouders Stolwijk-
Huiden en Gerard, Gerda, 
Anneke en Jan 

Maandag 16 januari  19.30 uur Oecumenische 
viering met pastor Lijesen. 
(week van gebed voor 
eenheid, zie pagina 3) 

Zondag 22 januari 09.00 uur  Eucharistieviering 
met pater Hoogland.                         
Jac Wognum, Mark 
Hendrikman, Bert Janse                         

Maandag 23 januari  19.00 uur Eucharistieviering 
met pastor Kuipers. 

 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Zaterdag 28 januari 19.00 uur Eucharistieviering  
met Pater Peelen.                           
Aggie van Ruijven-Frehe 

Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 23 januari: mevr. A.M. Boeters-Stolwijk en mevr. 
P.A.C. van der Wal 

Mededeling over de gezondheid van onze pastoor___________ 
Zoals eerder is medegedeeld, kampt onze pastoor Van Klaveren met 
gezondheidsproblemen.  
Vanaf week 3 zal hij daarom voor onbepaalde tijd niet beschikbaar 
zijn i.v.m. de operaties die hij zal moeten ondergaan. 
Uw gebed voor zijn herstel wordt natuurlijk op prijs gesteld. 
Vanzelfsprekend zullen wij in de vieringen de komende tijd na zijn 
opname om beterschap bidden.  
Mocht u hem een beterschapskaartje of een bemoediging willen 
sturen, schroom niet.  
U kunt u dit doen via het Centraal Parochie Secretariaat, 
Aalberseplein 2, 2805 EG  Gouda. Wij zorgen er dan voor dat uw 
bericht bij pastoor Van Klaveren terecht komt. 
Ook wij hopen en bidden dat de medische ingrepen succesvol zullen 
zijn en zullen u regelmatig op de hoogte houden. 
Het parochiebestuur 
 

IN MEMORIAM______________________________________________________ 
Petrus Johannes Maria Kroesmeijer, 

geboren te Boskoop op 28 januari 1938, overleden te Boskoop op 17 

december 2022. 

Er is een Boskoper overleden, zijn hele leven heeft hij gewoond en 
gewerkt waar hij is geboren. 
Peet Kroesmeijer, een begrip bij veel dorpsgenoten, joviaal, sociaal 
en meelevend, een bekend gezicht op zijn vaste plek in de kerk.  
Peet, gehuwd met Ellie, vader van twee kinderen, opa van de 
kleinkinderen Richard en Sanne, zijn trots, liefde en zorg. Niets was 
teveel om hen een onbezorgd leven te geven, al zullen er zeker 
zorgen zijn geweest.  
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Bijna zijn hele leven lang is Peet zelfvoorzienend geweest, zijn 
groentetuin, waar ook wel bloemen mochten groeien en bloeien, was 
zijn passie. Eerst bij Schouten aan de Zuidkade, toen aan de Biezen 
op de kwekerij en als laatste aan De Oude Wijk, hij was er jaar rond 
mee bezig, van zaad tot eindproduct. De laatste jaren was koersbal 
bij de KBO een nieuwe hobby, niet alleen het spelen, maar ook 
zorgen voor de opbouw en het weer weghalen van het speelveld was 
aan Peet wel toevertrouwd. 
Helaas, zijn ziekte beperkte uiteindelijk zijn mogelijkheden, al bleef 
zijn tuin tot het einde belangrijk. Begin december werd het echter 
steeds minder en op zaterdag 17 december is Peet teruggegaan naar 
de tuin van zijn Schepper. Wij en velen met ons zullen hem missen. 
 

Doe goed, zoek recht___________________________ 
Breek met het kwaad en leer goed te doen. 
Zoek het recht, houd tirannen in toom, 
kom op voor wezen, sta weduwen bij. 
(Jesaja 1:16-17) 
Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen waar 
racisme voor verdeeldheid zorgt. Meer informatie hierover is te 
vinden op www.weekvangebed.nl. 
De gebedssamenkomsten in Boskoop vinden plaats in vijf 
verschillende kerken, een aantal bijeenkomsten is digitaal te volgen. 
Maar we nodigen iedereen uit om waar mogelijk fysiek aanwezig te 
zijn om zo elkaar te kunnen ontmoeten.  
Alle avonden beginnen om 19.30 uur  
Maandag 16 januari:  R.K. H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 
50 https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015  
Dinsdag 17 januari: Christengemeente Bethel, Boomgaard 24 
Woensdag 18 januari: CGK Open Poort, Parklaan 1b 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2346-Open-Poort-Boskoop  
Donderdag 19 januari: Vrijzinnig Protestantse Gemeente, 
Burgemeester Colijnstraat 24 
Vrijdag 20 januari: Protestantse Gemeente Boskoop locatie 
Dorpskerk, Kerkplein 3 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00014  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ds. Pieter Boom, 
predikant@openpoortboskoop.nl 

http://www.weekvangebed.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2346-Open-Poort-Boskoop
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00014
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Lourdes, we gaan!__________________________________________________ 
Zaterdagochtend 29 april, bij het krieken van de dag, met ons 
lunchpakket voor de eerste dag binnen handbereik, brengt de bus 
ons naar het treinstation in het Noorden van Frankrijk, daar stappen 
we op de TGV  de Train à Grande Vitesse! In die trein zitten pelgrims 
uit het Aartsbisdom en uit parochies van ons eigen Bisdom. Zaterdag 
6 mei bent u weer thuis als de dag ten einde loopt. 
Omdat onze bedevaart precies in de meivakantie valt nodigen we 
alle generaties uit. Een mooie gelegenheid om als grootouders, 
kinderen en kleinkinderen samen op reis te gaan naar de plaats waar 
de heilige Bernadette de mooie Dame mocht zien. Natuurlijk is er 
voor de jongste generatie een apart programma. 
Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in 
Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt dan ook zeker de openluchtmis 
bij de Grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. 
Maar ook deelname aan de internationale mis, de dagelijkse 
lichtprocessie en de sacramentsprocessie behoren tot de vaste 
ingrediënten van de bedevaart. 
De prijzen voor deze bedevaart zijn als volgt:  Volwassenen: € 995 
p.p. op basis van een tweepersoonskamer in een 3*hotel. Jongeren 
(tussen de 12 en 25 jaar) betalen € 695 p.p. op basis van een 
tweepersoonskamer in een 3* hotel. De toeslag voor een 
eenpersoonskamer is € 170. De prijs is volpension, dus alle 
maaltijden in ons hotel zijn inbegrepen. 
Omdat we per TGV reizen geldt het volgende: 
U dient zelfstandig de bus en de TGV in- en uit te kunnen stappen. 
Het meenemen van een eigen rolstoel of rollator in de TGV is niet 
mogelijk behoudens uitzonderlijke gevallen en vooraf overleg. Deze 
hulpmiddelen zijn in Lourdes gratis te leen van het Huis voor de 
Pelgrim. 
U kunt zich online inschrijven op de website: 
www.huisvoordepelgrim.nl. Boek de 8 daagse reis per TGV.  
Vermeldt altijd duidelijk dat u tot de groep ‘Gouda’ behoort 
Wilt u een inschrijfformulier ontvangen? Mail dan naar 
bedevaart.lourdes@sintjandd.nl.  
Namens de werkgroep, Margrit en Robert Snoeren, Angelique 
Deichmann en Pastor Rob Lijesen 
 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
mailto:bedevaart.lourdes@sintjandd.nl
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Film Don Bosco_____________________________________________________ 
Na de films over Titus Brandsma, Franciscus en Johannes Paulus II 
kunt u op dinsdag 31 januari de speelfilm zien van Don Bosco. 
Don Bosco is de meest bekende priester die het opnam voor de 
verwaarloosde en geminachte straatjongeren in Turijn, die veelal in 
de jeugdarbeid zaten en niet naar school konden. Hij bracht de 
jongeren bijeen in jeugdhuizen en organiseerde sport voor hen. Wist 
u dat daaruit de voetbalclub Juventus is voortgekomen? Juventus 
betekent: jeugd. Hij kreeg echter veel tegenwerking van de rijken. Er 
werd zelfs een aanslag op hem gepleegd waar hij als door een 
wonder uit gered werd. Hij heeft de orde van de Salesianen 
opgericht. Vele ambachtsscholen zijn naar hem genoemd. In 
Dordrecht ook een basisschool. 
De film wordt vertoond op zijn feestdag: 31 januari om 19.30 uur in 
de Johannes de Doperkerk in Boskoop, A.P. van Neslaan 50 en duurt 
105 minuten. Vrijwillige bijdrage voor de koffie in de pauze. 
Aanmelden niet noodzakelijk maar wel fijn voor de 
voorbereidingen: boskoop@sintjandd.nl of tel.0172-212309 
 
Bestellen huispaaskaars_____________________________________________ 
Bestel nu uw huispaaskaars. Welke? In het portaal van de kerk hangt 
op het bord een poster met alle voorbeelden en prijzen. Bestel voor  
uw huispaaskaars voor 6 maart bij het secretariaat. 
 

Gerarduskalender 2023___________________________________________ 
De laatste Gerarduskalender is nog tot 23 januari verkrijgbaar, 
tijdens de openingsuren van het secretariaat en kost € 9,-- per stuk. 
 

Digitaal collecteren________________________________________________  
Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich 
heeft, want steeds meer mensen betalen met de bankpas. Voor die 
mensen hebben we goed nieuws, want u kunt ook met uw mobiele 
telefoon doneren.  
Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing 
maakt. Geven via Givt is volledig anoniem.  
Wilt u hiervan gebruik maken, dan hebt u de Givt-app nodig en deze 
is te downloaden op www.givtapp.net/download. Daarna kunt u 

mailto:boskoop@sintjandd.nl
http://www.givtapp.net/download
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zichzelf registreren als gebruiker door uw gegevens eenmalig in te 
vullen. 

 
U kunt vanaf 24 december 2022 ook doneren via de zender in  
het collectemandje zit. 
Open de GIVT app, selecteer het bedrag dat u wilt geven en kies 
vervolgens de manier van geven: 
– Collectiemiddel; beweeg uw telefoon langs een collectezender 
die in de collectemandjes zitten 
Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van uw bankrekening 
afgeschreven en aan de collecterende organisatie overgemaakt.  
Wanneer u op het moment van geven geen internetverbinding 
hebt, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen 
van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als u thuis bent en weer 
gebruik maakt van WiFi. 
Ook via de livestream 
(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015) kunt u op deze 
manier bijdragen aan de collecte. Kies dan voor de optie “QR-code”.  
Heeft u vragen of wilt u geholpen worden bij het installeren en 
registreren van de Givt-app? Dan kunt u contact opnemen met de 
penningmeester via penningmeester.boskoop@sintjandd.nl.  
Geeft u liever contant? Geen probleem, want naast het geven met uw 
telefoon kunt u altijd contant geld geven aan de collecte. 
Annette Coers, penningmeester geloofsgemeenschap H. Joannes de 
Doper 
 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:penningmeester.boskoop@sintjandd.nl

