
 
 
 
 

KLEINE ONDERONS                                          redactie:boskoop@sintjandd.nl 
 

 
 

Boskoop 58e jaargang | week 13-14 
27 maart  t/m  10 april 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 
 
Maandag 27 maart  19.00 uur Eucharistieviering 

met pastor Kuipers.   

Zondag 2 april 09.00 uur  Palmpasen 
Eucharistieviering met pater 
Peelen. Joannes de Doperkoor. 
Voor een 95-jarige, Piet de Wit, 
Anneke en Henk Spruit-van 
Zoest, Jac de Jong, Mies 
Vaartjes-Lünnemann, Bep van 
Vliet-Mulleman en zoon Benno 

Maandag 3 april  19.00 uur Géén viering i.v.m. 
viering van Barmhartigheid in 
Gouda. 

Vrijdag 7 april 15.00 Kruisweg voor Jong en 
Oud. 

http://www.sintjandd.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Zaterdag 8 april 15.00 uur Poolse 
voedselzegening met pastor 
Kuipers. 

Zaterdag 8 april 19.00 uur Paasviering voor 
Jong en Oud. Quo Vadis. 
Meer info zie pagina 4. 

Zondag 9 april 09.00 uur  Eerste Paasdag 
Eucharistieviering met pater 
Hoogland. Joannes de 
Doperkoor. Peet Kroesmeijer, 
Louis Bade 

Maandag 10 april 19.00 uur Tweede Paasdag 
géén viering.  

Interieurverzorging:_____________________________________________________         
In de week van 27 maart: mevr. J.A.C. van Eijk-van den Ancker, 
mevr. H.D.M. van Eijk-Kuijf 

Dienst aan het huis des Heren:___________________________________                                                          
In de week van  24 maart: Mevr. H. van Eijk, mevr. F.P.M. 

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

Verbeij-van Tol 

Palmpasenstokken_________________________________________________ 
Op zaterdag 1 april maken de kabouters en welpen van 
scoutingvereniging “de Schouw” uit Boskoop traditiegetrouw de 
Palmpasenstokken. Pastor Kuipers zal dit jaar op “de Schouw” de 
stokken komen zegenen. Daarna brengen de scoutingleden de 
Palmpasenstokken naar de drie tehuizen in Boskoop. 
Op zondag 2 april komt de scoutingband om 9.00 uur naar de kerk 
met de overige stokken. De leden van de scoutingband zullen de 
stokken na de viering wegbrengen naar een aantal privéadressen. 
Komt U naar onze feestelijke viering! 
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Poolse Voedselzegening___________________________________________ 
Op Stille Zaterdag (8 april) zal in de H. Joannes de Doperkerk in 
Boskoop de jaarlijkse Poolse voedselzegening zijn. De Polen gaan 
naar de kerk met een mand gevuld met traditionele gerechten: 
eieren (pisanki), gerookt vlees, zout, peper, brood.                                      
Dit voedsel wordt gebruikt om op Paaszondag een gezegend ontbijt 
te hebben. De voedselzegening zal plaats vinden in de H. Joannes de 
Doperkerk, A.P. van Neslaan 50 in Boskoop. Op zaterdag 8 april, 
aanvang 15.00 uur. De voedselzegening kan ook meegevierd worden 
via de livestream. 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015                                   

  
POLSKIE ŚWIĘCENIE  POKARMÓW  
WIELKA SOBOTA -8 KWIETNIA w BOSKOOP 
W tym dniu w naszej parafii odbędzie się coroczne poświęcenie 
pokarmów. W WIELKĄ  SOBOTĘ Polacy przychodzą do kościoła z 
wypełnionymi koszyczkami tradycyjnych produktów takich jak: 
jajka,wędliny,sól,pieprz,chlebek,chrzan... 
Te poświęcone pokarmy znajdą się na Wielkanocnym stole jako 
świąteczne śniadanie. Niektórzy holenderscy parafianie chcą także 
uczestniczyć w poświęceniu pokarmów, tak jak my, Polacy, jako 
znak,że wszyscy razem jesteśmy połączeni z Jezusem. 
Poświęcenie pokarmów odbędzie się w katolickim kościele przy 
ulicy A P van Neslaan 50 w Boskoop 8-go kwietnia o godz 15:00. 
Osoby,które nie beda w stanie uczestniczyc w poswieceniu 
pokarmow fizycznie ,serdecznie zapraszamy na livestream. 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
 

Kruiswegviering voor Jong en Oud __________________________                                                                    
Op 7 april a.s. willen wij ´s middags om 15.00 uur samen met alle 
kinderen, vaders, moeders, opa´s en oma´s de weg volgen 
die Jezus ging op Goede Vrijdag. Het is geen gemakkelijke weg die 
Jezus moest gaan. Toch proberen we met Hem mee te lopen.  
Met begrijpelijke (bijbel)teksten en liedjes, met kaarsjes en gebedjes 
gaan we op weg, langs de afbeeldingen van deze Kruisweg van Jezus, 
de weg van pijn en lijden naar Pasen. Want uiteindelijk komt het 
allemaal wel goed bij God. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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We vragen iedereen om (een) bloem(en) mee te brengen om bij het 
kruis neer te leggen, als teken van liefde, respect en mededogen.  
Kinderen die het leuk vinden om een gebedje voor te lezen in de 
viering kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. 0172-212309 
 

Paasviering voor Jong en Oud: zaterdagavond 8 april 2023 
19.00 uur 
Door de afwezigheid van pastoor van Klaveren zijn er dit jaar heel 
weinig priesters in onze parochie beschikbaar voor de Paastijd. We 
kunnen daardoor in onze kerk helaas niet de gebruikelijke Paaswake 
vieren. Wel hebben wij daarom een Paasliturgie (eucharistieviering) 
op Eerste Paasdag.  
Gelukkig hebben we zelf wél voor de Paaswake een mooi alternatief 
kunnen realiseren op die zaterdagavond. We vieren dan met elkaar 
een paasviering voor Jong en Oud. Jawel: de viering is nadrukkelijk 
afgestemd op juist óók de kinderen. Dat betekent:  
Aanvangstijd: 19.00 uur. 
Zang van Quo Vadis. 
Geen moeilijke teksten. 
Een tekenfilm over het lijden, sterven en de verrijzenis van onzer 
Heer. 
Niet al te lang. 
Na afloop chocolade, koffie, thee en wat lekkers erbij.  
Uiteraard is de viering ook heel goed geschikt voor ouderen!  
We nodigen iedereen uit voor deze Paasviering.                                   
Het thema is: De steen weggerold…… De steen is weggerold van het 
graf van Jezus. Kunnen wij de steen van ons hart wegrollen? 
Wij vragen u om een mooie kaars mee te nemen naar de viering. De 
kinderen mogen tijdens de viering alle kaarsen verzamelen. Het 
weekend daarop bieden we die kaarsen aan aan onze Oekraïense 
mensen in Boskoop. Zij vieren dan immers hun (orthodoxe) Pasen. 
Met die kaarsen kunnen we onze verbondenheid met hen tonen en 
laten zien dat we ook in hun leven wat licht willen brengen. 
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Oecumenische Paasviering met onze Oekraïense 
dorpsbewoners                                                                                                            
Op 16 april a.s. is om 16.00 uur in de Stek, Puttelaan 148, een 
oecumenische Paasviering met onze Oekraïense dorpsbewoners.             
De Oosters-Orthodoxe kerk viert het Paasfeest een week later dan 
wij.  Mooi om het samen met hen te kunnen vieren. Voor hen: ver van 
huis en in grote zorg om wie en wat ze moesten achterlaten. En toch 
wordt het Pasen. Voor ons: om in liefde het evangelie van Pasen met 
hen te delen.  De Heer is waarlijk opgestaan. Воістину воскрес 
Господь, Voistynu voskres Hospod.                               
Ds Evert Westrik en pastoor Winfried Kuipers zullen 
de dienst leiden. We zingen enkele Nederlandse 
paasliederen. Maar luisteren natuurlijk ook naar 
enkele bijdragen van de Oekraïners.  Na afloop van de 
dienst is er een gezellige ontmoeting met allerlei 
traktaties voor jong en oud!  

Een Masterclass Matthäus Passion op locatie 
Moordrecht__ 
Sint Jan De Doper Parochie (6 locaties) zet zich samen met de 
parochies in Haastrecht en Schoonhoven in voor onderwijsprojecten 
voor gehandicapten kinderen in Indonesië. Daarvoor zijn er drie 
activiteiten georganiseerd waarvan er twee inmiddels met succes 
zijn afgerond.  
Voor 1 april (geen grap), aan het begin van de Goede Week, staat 
Bach op Wieltjes geprogrammeerd. Eerst luisteren naar het verhaal 
van een kenner van de Matthäus Passion en daarna naar een 
prachtige cd luisteren. 
In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om de Wieltjes van 
dit programma er onder uit te halen en de activiteit op één locatie te 
laten plaatsvinden. 
09.30 uur: inloop met koffie in de kerk Johannes Onthoofding te 
Moordrecht  
09.45 uur: Inleiding op het meesterwerk van Bach                    
10.00 uur: aanvang van het eerste deel                              
12.00 uur: lunch (Aangeboden door deelnemende jongeren aan de 
Wereld Jongeren Dag (WJD)) 
13.00 uur: deel 2  
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14.00 uur einde  
Datum: Zaterdag 1 april a.s. 
Locatie: Moordrecht, Oosteinde 22.    
Aanmelden: www.sintjandd.nl of telefonisch via de lokale 
secretariaten voor 28 maart.  
Entree: € 10,-  ten behoeve van het onderwijsproject Harpan Jaya te 
voldoen na ontvangst bevestiging aanmelding.    
Kosten lunch: Op basis van vrijwillige bijdrage ten bate van de 
kostendekking WJD. 
 
Binnen onze parochies zijn wij op zoek naar parochianen 
(m/v) die bereid zijn de rol van vertrouwenspersoon op 
zich te nemen. 
De primaire rol van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang en 
begeleiding van medewerkers of parochianen die ongewenst gedrag 
en/of casussen met betrekking tot integriteit (hebben) ervaren. Het 
gaat dan om ervaringen binnen de parochiële werkomgeving. 
Daarnaast is de vertrouwenspersoon ook van betekenis voor de 
voorlichting over ongewenste omgangsvormen en integriteit en voor 
gevraagd en ongevraagd advies aan leidinggevenden over 
bijvoorbeeld casuïstiek met betrekking tot omgangsvormen en 
integriteit en het stellen en handhaven van gedragsnormen of 
dilemma’s in hun rol.  
Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden: 
Opvangen, begeleiden en adviseren van de medewerker/parochiaan. 
Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie. 
Gevraagd en ongevraagd adviseren aan leidinggevenden 
Benadrukt wordt dat de vertrouwenspersoon er met name is om de 
klager(s) bij te staan. Er is voorzien in de mogelijkheid tot het volgen 
van een opleiding/cursus.  
Meer informatie is te verkrijgen bij de vicevoorzitter van het 
parochiebestuur, Frank Marcus. Hij is bereikbaar via 
vicevoorzitter.parochie@sintjandd.nl of 06 10814372 
 

http://www.sintjandd.nl/
mailto:vicevoorzitter.parochie@sintjandd.nl

