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‘Los’ bandig 

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen 

www.parochiebreukelen.nl      parochiebreukelen@planet.nl 

 

Bijlage bij het parochieblad ONE 5e jaargang, nr. 5 sept.-okt. 2018 
 

 

Vieringen en intenties. 
Zo. 2 sept. 10.15 22e zondag door het jaar 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  pastor Jos van Os 
Lector:  Lies van den Hoven 
Koster:   Ed Middelweerd 

Intenties: 
Louisa Pelt – Scipio, Wil de Jager –van den Broek, Ans Portier-Willems 
Bertus van Drogenbroek, Jan Okkerman, Bram van Veenendaal, een intentie 
uit dankbaarheid.  
 
Zo. 9 sept. 10.15 23ste zondag door het jaar. 

Woord- en Communieviering 
Voorganger: Tejo van der meulen 
Lector:  Ton Mulder 
Koster:   Wim van Weerdenburg 

Intenties: 
Cor Heus, Truus Heus van den Broek, Reinier Nelis, Antonia Nelis – Baas, Jo 
Zaal, Johanna Outshoven, Riet van den Hoven, Antonetta Hekkenberg,  
Toos en Jan van Leusden. 
Jaargedachtenis Wim Verhoef 
   
Zo. 16 sept. 10.00 24ste zondag door het jaar. 

Oecumenische viering in de Pauluskerk 
Voorgangers:  Ds. Harold Schorren 
   Ds. Martje Ruhulessin 
   Dominicaan Harry Huisintveld 

 
Zo. 23 sept. 10.15 25ste zondag door het jaar. 

Woord- en communieviering 
Voorgangers: Annemiek Dijkhuizen 
   Ellen Middelweerd 
Koster:   Wim van Weerdenburg 

 
 

http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
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Intenties: 
Ben van Nieuwkerk, Pam en Cor Roeleveld, Kees Nielen, Riny de Jager – 
Miltenburg, Toon Sijmons, Theo Hoogveldt, Gerard en Gerda van Nieuwkerk, 
Cor en Annie Oostrom, Olga en Aimée Ducheine en dochter Bernadette, Lien 
van Zijl – Sijmons, Riet van den Hoven. 
Overleden ouders Roeleveld – Blommenstein 
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst 
 

Zo. 30 sept. 10.15 26ste zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
Voorganger:  pastor Schyns 
Lector:   Lies van den Hoven 
Acoliet:  Amber de Weert 
Misdienaar: Raina de Weert 
Koster:  Hans Veldhuis 

Intenties: 
Wil de Jager – van den Broek, Theo Hoogveldt, Leo de Vink, 
Overleden ouders Schoonderwoerd – Verhoef en zoon Frits. 
 
Zo. 7 okt. 10.15 27ste zondag door het jaar 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  pastor Jos van Os 
Lector:  Ton Mulder 
Koster:  Thoon Jongerius 

Intenties: 
Louisa Pelt- Scipio, Ans Portier- Willems, Bertus van Drogenbroek, 
Riet van den Hoven 
Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Ton en Jeanne Mulder-
Steenkamer, Marjowanda Mulder 
Overleden ouders en fam. Mulder-Steenkamer.  
 
Zo. 14 okt. 10.15 28ste zondag door het jaar 

Eucharistieviering. 
Voorganger: pastoor Gerard Griffioen 
Lector:  Annemiek Dijkhuizen 
Acoliet:  Amber de Weert 
Misdienaar: Raina de Weert 
Koster:  Ed Middelweerd  

Intenties: 
Jo Zaal,  Johanna Outshoven, Jan Okkerman, Gerard en Gerda van Nieuwkerk, Cor    
Cor en Annie Oostrom, Olga en Aimée Ducheine en dochter Bernadette, Bram van 
Veenendaal, Lien van Zijl – Sijmons. 
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst. 
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Zo. 21 okt 10.15 29ste zondag door het jaar. 
Eucharistieviering. 
Voorganger:  Dominicaan Harry Huisintveld 
Lector:  Sjaak van der Post 
Acoliet: Amber de Weert 
Misdienaar: Raina de Weert 
Koster:  Martin Streng 

Intenties: 
Mien van Rijn – Kooijman,Adrianus Zuring, Riet van Leusden – van der Horst, 
Eel van Leusden, Riny de Jager – Miltenburg, Antonetta Hekkenberg, 
Lambrecht van Eekelen, Leo de Vink, 
Overleden ouders Gersen – Versteeg en broer Wim, Kees Touw. 
 

Andere Vieringen: 
 

Zondag 16 september Vredesdienst t.g.v. begin van de Vredesweek. 
Zie pagina 25 in de ONE 
 
23 september: Startzondag. 
Na de oecumenische viering op 16 september in de Vredesweek 
beginnen we op 23 september met de ”Startzondag”.  
Na afloop van de viering is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
onder genot van een hapje en een drankje, en een heerlijke aansluitende 
lunch.  
Wilt u helpen met de voorbereiding, bijvoorbeeld het neerzetten en weer 
weghalen van tafels en stoelen, het bakken van een lekkernij? Graag! 
Laat het ons weten.  
We weten dat er mensen zijn die heel goed kunnen bakken. Eigen gebak 
en cake en koekjes zijn heel erg lekker!  
Wilt u iets bakken, geef dit even door aan Sophie Koster tel. 0346-262998 
of een mailtje naar: sophie_koster@hotmail.com . Zo kunnen we toezien 
dat er voldoende en gevarieerd lekkers is, en ook weer niet te veel.  
Voor lekkere broodjes en een sapje zorgen wij! 
  
Wij hopen u daar te ontmoeten! 

Namens de pastoraatgroep, 
Eddy Hoogendijk 

Donderdag 4 oktober 
 

Net als eerdere jaren is op ‘dierendag’ 
onze kerk ’s middags open. Dan kun je 
je huisdier en/of je knuffel 
meebrengen en ons ervan vertellen; 

en ook van andere kinderen hun 
verhaal horen. En we horen ook van 
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Franciscus, die leefde lang geleden; en toch ook nu: van hem wordt 
verteld dat hij met de dieren praat en ze zegent. Daar zijn ook leuke 
liedjes van. We vinden het fijn als je komt, met zusje en broertje, 
vriendinnetje en vriendje, oma en opa; en je dierenvriendje(s) dus… 
Donderdag 4 oktober tussen 16.00 uur en 17.00 uur in onze H. 
Johannes de Doperkerk, Straatweg 146 Breukelen.  

 
Iedere vrijdagmiddag van 12.15 – 12.35 uur, wekelijks gebed voor de 
vrede en verzoening in de traditie van Coventry, in de Pauluskerk 
(Straatweg 37) 
 

Iedere vrijdagmiddag is er om 16.45 uur de oecumenische weeksluiting 
in de Driestroom (in de ruimte van De Twijg). 
 

Woensdag 5 september: 15.00 uur, Eucharistieviering De Aa, voorganger 
priester-Dominicaan Harry Huisintveld. 
Woensdag 3 oktober: 15.00 uur, Woord- en communieviering in De Aa, 
voorganger pastor Jos van Os. 
 

Elke vierde zondag van de maand behalve in juli en december, is er in de 
Pauluskerk van 19.00 – 19.30 uur een viering in de traditie van Taizé. 
Dit is een korte viering met stilte en gebed, met woord en muziek. 
 

Collectes 
 

Zo.   2 september  Eigen kerk 
Zo.   9 september  De Zonnebloem, afdeling Breukelen 
Zo. 23 september  Werkgroep PI-Nieuwersluis 
Zo. 30 september  Eigen kerk 
Zo.   7 oktober  Wereldmissiedag Kinderen 
Zo. 14 oktober  Eigen kerk 
Zo. 21 oktober  Wereldmissiedag 
 
Missiezondag 21 oktober 
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel 
zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die 
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Geef aan Missio Pauselijke 
Missiewerken in de collecte of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 
0015 16 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag 
Meer info: www.missio.nl 
 

Openstelling kerk 
 
 

Ook deze zomermaanden zal 
Onze kerk elke vrijdagmiddag van 2 - 4 uur zijn geopend.  
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Voor iedereen die nieuwsgierig is, die behoefte heeft om een kerk binnen 
te stappen, die behoefte heeft aan een gesprek, rust, of een moment van 
bezinning of gebed. 
 

In de Heer zijn overleden: 
 

Op 12 juli is overleden mevrouw Antonetta Hekkenberg-Cuypers, 98 jaar. 
Zij woonde in ’t Heycop. 
 
Op 30 juli is overleden de heer Kees Nielen, 90 jaar. Na jaren in ’t Heycop 
gewoond te hebben en na een kort verblijf in Maria Oord in Vinkeveen, 
woonde hij in De Aa. 
 
Wij bidden dat de Heer deze overledenen zijn vrede schenkt, troost en 
steun verleent aan hen die achterblijven. 
 

Bijeenkomst van onze Geloofsgemeenschap op zondag 1 juli 
in het Parochiehuis 
 
Verklaring uitgesproken door Jos van Os in de viering van 15 juli 2018 
naar aanleiding van de 1 juli bijeenkomst: 
 
Op zondag 1 juli zijn we in het parochiehuis bij elkaar gekomen om te 
spreken over de ontstane situatie na 19 november 2017 toen het 
voornemen werd gepresenteerd om de kerk te verkopen voor realisatie 
van appartementen en het parochiehuis om te vormen tot een 
multifunctionele kerkzaal met bovengelegen sociale woningen. 
Een initiatiefgroep had een 100 tal handtekeningen ingezameld van 
verontruste/bezorgde gelovigen en daarmee helder gemaakt dat 19 
november niet breed gedragen werd. 
We hebben op 1 juli afgesproken dat er een brede variantencommissie 
komt die allerlei varianten op wenselijkheid en haalbaarheid gaat 
onderzoeken; het 19 november “besluit” is vanaf heden 1 van de 
varianten en wordt als zodanig ook onderzocht door de 
variantencommissie. 
De locatieraad wordt versterkt met een nieuwe voorzitter in de persoon 
van Annie Kamp. 
U hebt mogelijk horen gonzen via de tam tam dat het nog bijna mis ging 
na 1 juli maar ik kan u gelukkig gerust stellen. De locatieraad in nieuwe 
samenstelling is , om een goede start te kunnen maken, onder mijn 
leiding een paar keer bij elkaar geweest en ook een vertegenwoordiger 
van de pastoraatgroep is een keer aangeschoven om te spreken over het 
vervolg van 1 juli. 
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Geconstateerd is dat je pas goed over gebouwen kunt praten en varianten 
als je kennis hebt van de huidige en toekomstige situatie inzake vitaliteit, 
kerkbezoek, betrokkenheid e.d. Daarbij zullen ook nieuwe ideeën worden 
ontwikkeld om kerkbetrokkenheid en vitaliteit te bevorderen, zoals die 
onder meer ingebracht zijn op 1 juli 
Afgesproken is dat de pastoraatgroep, in samenspraak met de 
locatiepastor, in de vakantieperiode werkt aan het in kaart brengen van 
die zaken en dat 1 september de variantencommissie aan de slag kan 
met het variantenonderzoek waarbij het stuk van de pastoraatgroep 
onderlegger is. 
We hopen komende week een bericht in de VAR en de Vechtstroom te 
hebben waaruit duidelijk wordt dat de kerk nog niet sluit maar dat 
varianten onderzocht gaan worden waarvoor de tijd genomen wordt tot 
minimaal 2020. 
persbericht 
Johannes De Doperkerk in Breukelen sluit (voorlopig) niet;  
alternatieve mogelijkheden worden onderzocht. 
Op 19 november werd aan de gelovigen van de RK Johannes De 
Doperkerk in Breukelen het voornemen gepresenteerd om de Johannes 
De Doperkerk te verkopen voor de realisatie van appartementen en het 
parochiehuis om te vormen tot een multifunctionele kerkzaal met 
bovengelegen sociale woningen. Daarna is gebleken dat een grote groep 
verontruste gelovigen zich zorgen maakt of dit wel het goede pad is en er 
dus minder draagvlak in de geloofsgemeenschap is voor een dergelijke 
stap dan aanvankelijk gedacht. Op 1 juli is in een bijeenkomst van de 
geloofsgemeenschap te Breukelen afgesproken dat een breed 
samengestelde commissie allerlei varianten op wenselijkheid en 
haalbaarheid gaat onderzoeken; het 19 novembervoornemen is vanaf 
heden één van de, door deze commissie, te onderzoeken varianten. Voor 
onderzoek is de tijd gegeven tot minimaal 2020. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. mr. J. G. J. Kamp( Annie), 
voorzitter locatieraad Johannes de Doperkerk, tel.: 0346 265420 
 
Een uitvoerig verslag van deze bijeenkomst kunt u lezen op onze website 
www.parochiebreukelen.nl in de rubriek actueel. 
 

In memoriam  
Door Liset Schuurman-Nielen. 
 

Het leven ten volle geleefd...... 
Pa overleed op 30 juli 2018, zeven maanden nadat hij weer in Breukelen 
was komen wonen. Hanneke en ik waren bij hem toen hij overleed in 
verzorgingshuis De Aa. Hij is 97 jaar geworden.  

http://www.parochiebreukelen.nl/
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Pa was een man van weinig woorden. Hij trad niet vaak op de voorgrond. 
Bleef liever in de luwte. Maar een goede discussie over voetbal of politiek 
ging hij niet uit de weg. Had zijn eigen mening en daar hield hij aan vast. 
Proberen hem ergens vanaf te brengen had geen zin, want hij had van te 
voren alle scenario’s uitgedacht en afgewogen en zijn keuzes gemaakt. 
Tot zaterdag 15 oktober 2016 verliep zijn leventje rustig en met een klein 
beetje hulp van Hanneke en mij was hij nog redelijk zelfstandig. Maar op 
die bewuste dag hield eigenlijk het leven voor hem op. Na zijn 
herseninfarct heeft hij nog twee jaar geworsteld, was hij opstandig, boos 
en verdrietig omdat dit hem moest overkomen, en hij niet meer de dingen 
kon doen die hij altijd deed. Zelfs de krant die hij altijd van voor naar 
achteren en van achter naar voor las deed hem niets meer. Het enige 
waar hij nog een beetje plezier uit kon halen was sport, alle soorten sport, 
maar voetbal en dan vooral als Ajax speelde, wielrennen en paardensport 
waren zijn favoriet.  
Na zijn herseninfarct ging hij naar Mariaoord om te revalideren, maar daar 
had hij het niet zo naar zijn zin. Toen eenmaal duidelijk was dat hij niet 
meer terug zou keren naar zijn flat in ‘t Heycop, wilde hij het liefst weer 
terug naar Breukelen maar dan in het verzorgingshuis De Aa. En na 14 
lange maanden was het vorig jaar december eindelijk zover en kon hij 
weer terug naar zijn geliefde Breukelen. Maar wat viel het hem tegen. Wij 
denken dat het niet zozeer aan zijn kamer en aan de verpleging heeft 
gelegen, maar meer dat hij zich schaamde voor zijn beperking. In 
Vinkeveen was hij toch een beetje 'anoniem' en in Breukelen kende bijna 
iedereen Kees Nielen, de ijdele goedverzorgde man die hij altijd geweest 
is. Hij was steeds meer in zichzelf gekeerd en het werd steeds moeilijker 
om hem nog ergens blij mee te maken.  
En zoals ik in het begin zei over het zelf uitdenken van scenario's, heeft hij 
ook het laatste scenario zelf uitgedacht en geregisseerd. Moe en 
verslagen is hij de laatste levensfase ingegaan. Van de grote sterke man 
die hij altijd was, was nu niets meer over. Bleek, broos en angstig lag hij in 
zijn bed. Dat laatste, of hij angstig was, weet ik niet zeker, want als ik aan 
hem vroeg of hij bang was, dan antwoordde hij daar niet op. 
Bovenstaande is een gedeelte van de tekst die ik heb voorgelezen op de 
Avondwake, waarbij  familie, vrienden en kennissen aanwezig waren. De 
crematie werd in besloten kring gehouden. Zoals pa het gewild zou 
hebben. 
 

Activiteiten Werkgroep Oecumene 
 

In de zomerperiode kijken we vaak terug op het afgelopen seizoen. Wat 
hebben we gedaan? Zijn er zaken die veranderd moeten worden, zaken 
die opgepakt moeten worden? De Werkgroep Oecumene heeft afgelopen 
seizoen de volgende activiteiten verzorgd: 
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➢ In september is er elk jaar een Vredesweek. Er wordt dan een 

Oecumenische Vredesdienst gehouden in de Pauluskerk. 
➢ In de Adventstijd vinden er Adventsvespers plaats van zo’n 20 

minuten voor een moment van bezinning ter voorbereiding op 
Kerst. 

➢ Ook vindt elk jaar in de Adventstijd de Interkerkelijke 
Adventsmaaltijd plaats, ook een moment om zich op Kerst voor te 
bereiden. 

➢ En als laatste activiteit in de Adventstijd wordt ieder jaar de 
Volkskerstzang in de Johannes de Doperkerk gehouden, waar de 
Brassband zijn medewerking aan verleent naast een 
koor/zanggroep, maar waar men ook zelf de bekende 
kerstliederen kan meezingen. 

➢ In januari is er de Week van gebed voor de eenheid van de 
christenen. Dan wordt er een Oecumenische Dienst van Gebed 
voor de Eenheid georganiseerd in de Johannes de Doperkerk om 
een bijdrage te leveren aan het gevoel van verbondenheid aan 
elkaar en het verstaan van elkaars traditie. 

➢ In de Veertigdagentijd worden er vespers georganiseerd ter 
voorbereiding op Pasen. 

➢ Op 4 mei wordt er een Herdenkingsdienst gehouden waarop we al 
diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of 
vermoord herdenken, maar ook de Nederlanders die zijn 
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de 
Tweede Wereldoorlog. 

➢ Met Pinksteren wordt een Oecumenische viering gehouden (zo 
mogelijk) in park Boom en Bosch. 

➢ Daarnaast worden er het gehele jaar door inloopochtenden in het 
Bonifatiushuis georganiseerd, waar men welkom is voor een kopje 
koffie of thee, een praatje of een spelletje. 

 
De Werkgroep Oecumene doet vanzelfsprekend niet al deze activiteiten 
zelf. Er zijn verschillende werkgroepjes die deze activiteiten mee helpen 
organiseren. Hier dragen verscheidene vrijwilligers hun steentje aan bij. 
Via deze weg willen wij hen voor hun inzet hartelijk bedanken. Zonder hen 
zouden al deze activiteiten niet mogelijk zijn.  
 
Mocht u hier ook aan mee willen werken, neemt u dan contact op met de 
secretaris van de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde (tel. 0346-
265296 / E-mail: j.vd.velde@umcutrecht.nl). 
 

Namens de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde 
 

mailto:j.vd.velde@umcutrecht.nl
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Mijn kerk ….? 
 

Sinds 1885 wordt in onze kerk gezongen 
en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd 
en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is 
een plek waar u altijd welkom bent en waar 
mensen zich welkom voelen! Tijdens de 
afgelopen Kerstdagen hebben veel 
mensen licht, troost en saamhorigheid 
gezocht in de verschillende vieringen. Voor 
iedereen heeft de kerk een eigen waarde.  
Het thema van de actie Kerkbalans 2018 
is: "Geef voor je kerk". 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van de leden. 
Daarom heeft u in januari de brochure van onze actie Kerkbalans 2018 
(inclusief acceptgiro) ontvangen. 
Uw bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk. Mede 
dankzij uw trouwe bijdragen kunnen wij samen kerk zijn in Breukelen. 
Mogen we op uw bijdrage rekenen?  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 
NL80RABO0310623170  (RABO Bank) t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen. 
 
Voor 2017 hadden we in de begroting voor de kerkbijdrage een bedrag 
van € 25.000,--.opgenomen. Met genoegen kunnen wij u meedelen dat de 
totale opbrengst in 2017 € 25.580,-- is geweest. 
Zeer veel dank voor uw bijdragen. 
 
Ook voor 2018 hebben we weer een bedrag van € 25.000,-- opgenomen. 
Helpt u ons ook dit jaar weer mee dit streefbedrag te halen resp. te 
overtreffen? 

Tot begin augustus stond de teller van opbrengst 
Kerkbijdragen 2018 op € 19.535,-- 
 
Onze brochure van de actie Kerkbalans kunt u vinden op onze website 
www.parochiebreukelen.nl onder ‘actueel’. 
 

Inloopochtenden in het Bonifatiushuis 
 

De inloopochtenden in het Bonifatiushuis op dinsdagochtend van 9.30 tot 
11.30 uur zijn de komende periode op de volgende data:  
11 en 25 september en 9 oktober. 
Deze ochtenden zijn zeer gezellige contactochtenden waarbij, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, kan worden bijgepraat en de laatste 

http://www.parochiebreukelen.nl/
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nieuwtjes kunnen worden uitgewisseld. Tevens worden er 
gezelschapsspelletjes gespeeld, zoals sjoelen, rummikub enz. waaraan 
iedereen vrijwillig kan deelnemen. Ook voor vervoer kan worden gezorgd. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. R. Groenenberg, Titus 
Brandsmastraat 71, tel. 263232. 
U bent allen van harte welkom.                  Roos Mensink, tel. 263690 
 

Ophalen pastoraatbijdrage 
 

zo.   2 sept. C. v. Peer  E. Middelweerd 
zo.   9 sept. Koert Jan de Weert H. Veldhuis 
zo. 16 sept. Oecumenische viering Pauluskerk 
zo. 23 sept. A. Mulder  G. Leenders  
zo. 30 sept. W. v. Weerdenburg A. Mulder 
zo.   7 okt.   C. v. Peer  A. Jongeling 
zo. 14 okt.  J. v.d. Post  M. Streng 
zo. 21 okt.  C. v. Peer  E. Middelweerd  
 

Collectanten 
 

zo.   2 sept. J.v.d. Post  K.J. de Weert  
zo.   9 sept. E. Middelweerd  A. Jongeling 
zo. 16 sept.  Oecumenische viering Pauluskerk 
zo. 23 sept. J. v.d. Post  M. Streng  
zo. 30 sept. R. Joore  M. Streng 
zo.   7 okt.   H. Veldhuis  Koert Jan de Weert 
zo. 14 okt.  W. v. Weerdenburg R. Joore  
zo. 21 okt.  A. Jongeling  G. Leenders 
 

Bloemengroep 
 

13 aug.  -   3 sept.  Tineke Bon 
  3 sept. - 17 sept.  Guus Savenije 
17 sept. -   1 okt.  Margreet Bogaers 
  1 okt.   - 15 okt.  Tineke Wiebes 
15 okt.   - 29 okt.  Miny Dhondt 
 

Vervoer 
 

Indien u vervoer wenst naar en van de kerk kunt u contact opnemen met 
het parochiesecretariaat, telefoon 0346-261633 
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                     Sluitingsdatum kopij 
 
   De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 6) bestrijken de 

   periode 20 oktober t/m 2 december  
 
 

De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 

28 september 
(voor ‘Los’bandig 9 oktober augustus) 

 

Weet u iets interessants, leuks, droevigs, belangrijks enz. voor/over 
onze geloofsgemeenschap te melden?  
Schroom niet en klim in de pen! 
 

U kunt de kopij aanleveren op: 
e-mail: parochiebreukelen@planet.nl, kopie naar: p.v.d.hoven@wxs.nl 
of de pastorie, Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen. 

 

DIVERSE ADRESSEN/TELEFOONNUMMERS 
 

PASTORIE:  Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen,  
(parochiesecretariaat Breukelen)  tel. 0346-261633 
e-mailadres:  parochiebreukelen@planet.nl 
Websites:  www.parochiebreukelen.nl 
    www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 
Ons secretariaat in de pastorie is bezet op  
dinsdag en vrijdag van 14.00 – 16.00 uur. 
 
CONTACTPASTOR Pastor Jos van Os tel. 0346-215866 
e-mailadres:   josvanos6@kpnmail.nl 
 
PASTORAATSGROEP:  
Sophie Koster    tel. 0346-262998 
Nel van Bekkum    tel. 0346-250434 
Eddy Hoogendijk    tel. 0346-250361 
 
LOCATIERAAD:  
Annie Kamp,            voorzitter tel. 0346 265420 
Martin Streng,            secretaris tel. 0346-263161 
Wim van Weerdenburg, penningmeester tel. 0346-264057 
 
Postadres pastoraatsgroep en locatieraad:  
Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen. 

mailto:parochiebreukelen@planet.nl
mailto:p.v.d.hoven@wxs.nl
http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/
mailto:josvanos6@kpnmail.nl
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OPGAVE INTENTIES 
Intenties voor een viering kan men opgeven  
bij het parochiesecretariaat,   tel. 0346-261633 
Betaling op rekeningnummer     NL24 RABO 0310 6004 13  
             t.n.v. St. Jan de Doper - Breukelen. 
 
KERKBIJDRAGE:  
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken naar: 
  rekeningnummer.       NL80 RABO 0310 6231 70.  
            t.n.v. St. Jan de Doper – Breukelen 
 
ROOMS-KATHOLIEKE BASISSCHOOL ‘WILLIBRORDUS’: 
G.S. van Ruwiellaan 1,  3621 XD Breukelen,  
Directeur: J. Launspach.    tel. 0346-261832. 
 
GRAAG GEDAAN:   tel. 0346-263800. 
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 10.00 uur. 
 
 
ZIEKENBEZOEK AAN HUIS EN/OF IN HET ZIEKENHUIS: 
Opgave bij het parochiesecretariaat,  tel. 0346-261633. 
 
BLOEMVERSIERING IN DE KERK: 
Contactpersoon: lokaal secretariaat,  tel. 0346-261633 
 
RESERVERING PAROCHIEHUIS 
De heer Mike Lodder,    tel. 06 50510856 
e-mailadres:     mplodder@hotmail.com 
 
UITVAARTVERZORGING: 
Uitvaartverzorging Van Dijk 
Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen  tel. 0346-261636 

 
VTS 
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven  
www.thuissterven.info 
stichting@thuissterven.info  tel. 06 51451130  
      (24 uur bereikbaar) 

 

mailto:mplodder@hotmail.com
mailto:stichting@thuissterven.info

