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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. 6 okt/nov 2018 
 

 

Reminder abonnementsbijdrage 
Bij de vorige ONE/’Los’bandig heeft u een brief met een acceptgiro 
ontvangen over het abonnement op ons parochieblad. Indien u de 
jaarlijkse bijdrage niet voldoet, is dit de laatste ONE/’Los’bandig die u 
ontvangt. 
Mocht u, om wat voor reden ook, niet in staat zijn uw bijdrage te voldoen, 
maar wel graag het blad ontvangen, neem dan contact op met P. van den 
Hoven, telefoon 0346 261073 
 

Vieringen en intenties. 
   

Zo. 21 okt 10.15 29e zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
Voorganger: Dominicaan Harry Huisintveld 
Lector :       Sjaak van der Post 
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.   

 
Zo. 28 okt. 10.15 30e zondag door het jaar            Diaconiezondag 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  Zr. Monica  
Lector:           Lies van den Hoven 
Koster:           Ad Opperhuizen 
De zang in deze viering wordt verzorgd door een 
gastkoor (zie de ONE) 

Intenties: 
Pam en Cor Roeleveld, Gerard van Nieuwkerk, Kees Nielen. 
Overleden ouders Roeleveld -Blommenstein. 
Levende en overleden fam. Dhondt en van Nieuwkerk 
 

http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
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Vrij. 2 nov. 19.00 Allerzielenviering 
In de aula op de begraafplaats 

 
Zo.  4 nov. 10.15 31e zondag door het jaar -       Willibrordzondag 

Estafettegroep 
Koster: Wim van Weerdenburg 

Intenties: 
Cor Heus, Truus Heus - van den Broek, Reinier Nelis, Antona Nelis - Baas, 
Louisa Pelt - Scipio, Wil de Jager - van den Broek, Ans Portier - Willems, 
Bertus van Drogenbroek. 
Jaargedachtenis Nico Schoonderwoerd 
 

Za. 10 nov. 10.00 
 
 
 
16.00 

Eucharistieviering 
Studiedag van het `Netwerk voor Katholieke 
Zorgprofessionals Nederland` 
 
Viering ter afsluiting van de studiedag 
 

Zo. 11 nov. 10.15 32e zondag door het jaar  
Eucharistieviering 
Voorganger:  Pastor Schyns 
Lector:            Annemiek Dijkhuizen 
Acoliet:      Amber de Weert 
Misdienaar:    Raina de Weert  
Koster:            Hans Veldhuis 

Intenties: 
Jo Zaal, Johanna Outshoven, Ans Portier – Willems,  
Gerard en Gerda van Nieuwkerk, Cor en Annie Oostrom, Riet van den Hoven, 
Lien van Zijl – Sijmons, René en Jos Boss. 
 
Zo. 18 nov. 10.15 33e zondag door het jaar 

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

Intenties: 
Zuster Hippolina, Riny de Jager – Miltenburg, Olga en Aimé Ducheine en 
dochter Bernadette, Antonetta Hekkenberg, Kees Nielen. 
Overleden ouders Bart Lodder en To Lodder – van Leusden. 
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst. 
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Zo. 25 nov. 10.15 Christus Koning van het heelal 
Woord- en communieviering 
Voorganger:  Zr. Monica 
Lector:            Lies van den Hoven  
Koster:            Ed Middelweerd 
 

Intenties:  
Pam en Cor Roeleveld, Jan Okkerman, Bram van Veenendaal, Leo de Vink. 
Overleden ouders Roeleveld – Blommenstein 
 
Zo. 2 dec. 10.15 1e zondag van de Advent 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  pastor Jos van Os 
Lector:           Annemiek Dijkhuizen 
Koster:           Martin Streng  

Intenties: 
Ben van Nieuwkerk, Cor Heus, Truus Heus – van den Broek, Wil de Jager – 
van de Broek, Kees Klomp, Bertus van Drogenbroek. 
Jaargedachtenis Reijertje Weijmer – Dijkhorst.  
 

Andere vieringen: 
 

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 7 november is er een Eucharistieviering viering in De Aa  
(4e verdieping) voorganger priester Dominicaan Harry Huisintveld 
 
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. 
 
Allerzielen. 
 

Op vrijdag 2 november ’s avonds om 19.00 uur gaan we weer onze 
overledenen gedenken, 
Dat doen we net als voorgaande jaren in de aula van de begraafplaats aan 
het Zandpad.  
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar krijgen 
een persoonlijke uitnodiging. Maar natuurlijk is iedereen welkom. 
Het thema is: Licht en Donker. 
De voorgangers zijn: Nel van Bekkum en Lies van den Hoven. 
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Het Estafettekoor zal de zang verzorgen. 
Wij hopen op een mooie herdenking. 

De groep Rouwpastoraat 
 

Oecumenische vespers in de Adventstijd 
   

De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd weer 
vespers. Deze vinden op dinsdag 4, 11 en 18 december 
2018 plaats in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De 
vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 
minuten.  

Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom. 
 

Diaconiezondag 2018 
 

Ieder jaar wordt er in oktober of november gecollecteerd voor 
Diaconiezondag. Vanuit de DCR (Diaconale Charitas Raad) wordt er een 
goed doel bepaald waar wij deze zondag voor zullen collecteren. 
Dit jaar is diaconiezondag op 28 oktober 2018. Als DCR hebben wij dit jaar 
gekozen voor de aanschaf van kaptafels voor de dames van de penitentiaire 
inrichting in Nieuwersluis. 
 

Jaarlijks worden circa 3.000 vrouwen gedetineerd in een van de drie 
penitentiaire inrichtingen (PI) voor vrouwen die Nederland heeft. Eén van 
deze inrichtingen is gevestigd in Nieuwersluis. 
Vanuit de PI Nieuwersluis is een aanvraag gekomen voor de aanschaf van 3 
kaptafels voor de dames die in Nieuwersluis gedetineerd zijn. 
Met deze kaptafels kan tijdens de recreatie momenten met elkaar getut 
worden. 
Dit heeft ook een heel sociale functie. Tijdens het tutten kan er makkelijker 
contact met elkaar gemaakt worden. 
Het idee is om mobiele kaptafels aan te schaffen. Mobiel moeten zij zijn, 
zodat deze tafels naar andere afdelingen verplaatst kunnen worden.  
Op diaconiezondag zal er nog verder informatie over gegeven worden.  
U snapt dat wij deze collecte van harte aanbevelen. 
 

Namens de DCR Breukelen 
Annemiek Dijkhuizen-van Bekkum 

 

Estafetteviering zondag 4 november a.s. 
 

Wat weegt het zwaarst? 
 

Onze Grondwet kent 142 artikelen.  
We kennen ook de slechts tien geboden die Mozes ontving van God, maar 
rondom die tien geboden zijn in de Joodse Tora wel 613 regels inclusief een 
offerstelsel in het leven geroepen om te voorkomen dat die tien geboden in 
gevaar komen.  
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Overkoepelende afspraken, regels, voorschriften of wetten zijn belangrijk in 
allerlei situaties waar mensen met elkaar te maken hebben, kunnen 
samenleven, samen een doel willen bereiken etc.. Een samenleving waarin  
ieder zijn eigen regels hanteert werkt niet  
 
De boodschap van Jezus is, zoals we die kennen, zorg om elkaar, 
gerechtigheid en verzoening. Kortom: naastenliefde betonen. Die 
naastenliefde is samen met de liefde voor God het allerbelangrijkste, zoals 
Jezus stelt wanneer Hem gevraagd wordt naar het belangrijkste gebod. 
Maar hoe kun je liefde opleggen als een gebod?  
Wat weegt het zwaarst: de letter of de geest van een wet? 
Geven regels, rituelen houvast of houden ze je juist vast? 
Je kunt je hierbij van alles afvragen. Jezus geeft ons inzicht in hoe met allerlei 
regels om te gaan, wellicht zijn er veel overbodig.  
 
We willen dit graag, zoals u van ons gewend bent, met woord en veel zang 
belichten in onze eerstvolgende viering.    
 
Wij nodigen u van harte uit om bij deze Estafetteviering aanwezig te zijn om       
10.15 uur.  
Heel graag tot zondag 4 november! 

De Estafettegroep.  
Collectes: 
Zondag  21 okt.  Wereldmissiedag 
Zondag  28 okt.   Diaconie   
Zondag    4 nov.  Willibrordzondag(oecumene) 
Zondag  11 nov.  Eigen kerk 
Zondag  18 nov.  Nationale Jongerencollecte 
Zondag  25 nov.  Eigen kerk 
Zondag    2 dec. Adventsactie 
   

In de Heer zijn overleden: 
 

Op 3 oktober is overleden de heer André Dhondt, oud 90 jaar. Na jaren 
lang aan de straatweg te hebben gewoond, woonde hij de laatste tijd in 
IJsselstein  
 
Op 7 oktober is overleden de heer Jan Honkoop, oud 86 jaar. Hij heeft 
lange tijd aan de Broekdijk gewoond, de laatste tijd woonde hij in De Aa. 
 
Wij bidden dat de Heer deze overledenen zijn vrede schenkt, troost en 
steun verleent aan hen die achterblijven. 
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Adventsactie 2018 
 

Hoop voor moeder en kind 
Wie moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. 
Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets 
groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook 
toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de 
onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede 
zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen 
dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem… Adventsactie zet 
in 2018 vier bijzondere projecten in het Licht van advent: ze koesteren alle 
vier moeders en kinderen. 
 

Bijeenkomst met als thema: 
‘Heiligen’  -  wat ‘ver-beeld-en’ wij ons wel? 
 

In de Bijbel spreekt God meerdere keren krachtig uit dat wij van Hem 
geen beeld(en) mogen maken.  Hoe zouden we dat ook kunnen? Immers: 
God maakt de mens, ook ons dus; ‘naar Gods beeld en gelijkenis’. God is 
eerst, wij volgen. 
Zo is het ook met ‘heilig’: ‘Quoniam Tu solus sanctus’ - zingt het Gloria de 
Bijbel na: Gij alleen zijt de Heilige. Toch zijn mensen door de tijden heen 
ook medemensen ‘heilig’ gaan noemen; wie naar menselijke maatstaven 
dicht aansluit bij het goede, het goddelijke, kan zelfs ‘heilig worden 
verklaard’. En zo is er ook veel van het goddelijke ‘ver-beeld’. Vanuit de 
woord- en schriftcultuur die vanaf de late Middeleeuwen breed 
toegankelijk werd, is er vaak met bevreemding op deze ontwikkelingen 
gereageerd. Toch prijzen we ons in de r.k. traditie gelukkig dat we kunnen 
spreken van ‘heiligen’: zij hebben altijd een voorbeeldfunctie gehad, 
waren -en zijn vaak nog- bron van bezieling. Zij leren ons dat geloven niet 
bovenmenselijk is, juist binnen handbereik. Daarbij kunnen we zelfs wel 
wat meer ‘verbeelding’ gebruiken!  
Samen in gesprek over ‘Allerheiligen’ en ‘Allerzielen’, welkom! 
 

Plaats en tijd:  
donderdagmiddag 25 oktober  14.30 - 16.30 uur  r.k. kerk 
Mijdrecht/Wilnis; 
donderdagavond   25 oktober  20.00 - 22.00 uur  r.k. kerk Vinkeveen; 
dinsdagmiddag     30 oktober   14.30 - 16.30 uur  r.k. kerk Kockengen; 
dinsdagavond       30 oktober   20.00 - 22.00 uur  r.k. kerk Breukelen. 

Jos van Os 

Bijeenkomst met als thema:  Gezondheid! 
 

We leven in een welvarende tijd. Toch zijn mensen vaak onzeker en lijken 
bij een probleem eerder naar de dokter te lopen dan bij zichzelf te rade te 
gaan. Ons christelijk geloven biedt, denk ik, een goed kader en een ruim 
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perspectief om gezond te leven en voldoende rust en bezieling te ervaren 
in ons vaak drukken en complexe bestaan. Wat denk jij? 
Aan de hand van concrete ervaringen gaan we hierover met elkaar in 
gesprek, verrijkend en … heel gezond! Welkom! 
 

Plaats en tijd:  
donderdagmiddag 15 november  14.30 - 16.30 uur  r.k. pastorie Vinkeveen; 
dinsdagmiddag      13 november  14.30 - 16.30 uur  r.k. pastorie Kockengen; 
dinsdagavond        13 november  20.00 - 22.00 uur  r.k. pastorie, Breukelen.  

     In ‘De Bron’,  
 

Jos van Os 

In memoriam André Dhont 
Door zijn dochter Marthe Dhondt-van Beekhuizen. 
 

Mijn vader, Zoals je was, 
 

Er waren veel momenten dat we dachten het afscheid is gekomen, maar 
elke keer was je er gelukkig weer. Toen we dinsdagavond bij je weg 
gingen kon ik niet denken dat je het leven nu echt had losgelaten. 
Het is heel onwerkelijk. 
Vrijdag waren we nog aan het zingen, omdat Piet en Adri een kaart van 
de poffertjeskraam gestuurd hadden. Er is maar ene goeie Breukelaar. 
En dan komen de herinneringen. 
 
Je had het de laatste tijd veel over vroeger, over paard en wagen, over 
kolen en de veren. 
Over de oorlog en je vader en moeder. 
Maar ik heb ook mijn herinneringen, over de oude werkplaats waar je voor 
jezelf begon, en dat ik goed mijn ogen dicht moest doen terwijl je aan het 
lassen was. 
Ik heb daar heel wat uurtjes met je doorgebracht. 
En in de zeldzame vrije momenten gingen we het water op naar; 
Soestduinen, Loosdrecht en Vinkeveen. 
 
Maar ook aan de zondag naar de kerk na afloop slagroomsoesjes en dan 
dammen, want ik moest leren vooruit te denken. 
En natuurlijk de mooie herinneringen aan de vakanties naar Frankrijk. Met 
zijn allen in de caravan en lopend door de rivier.  
 
Er waren de laatste jaren veel mensen die zeiden: wat heb jij een lieve 
vader en wat is het een lieve man. Ik dacht, hebben ze het over mijn 
vader? 
Want vroeger was het niet zo, het moest wel gaan zoals jij het bedacht 
had, en daar was niet iedereen het mee eens. Maar je stond wel voor 
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iedereen klaar, en wat iedereen over jou zei is: wat zijn ogen zien maakte 
zijn handen. 
Je was technisch en creatief maar ook een zakenman. 
 
Je was ook gek op de natuur, bloemen en dieren. Op je papagaai, Laura. 
Ik ging altijd tot op het laatst met plezier naar je toe. Je klaagde nooit, 
keek naar buiten naar de vogels en de bomen en de laatste maanden 
naar Thijs. 
 
Na je negentigste verjaardag vond je het goed. Je was er wel klaar mee. 
En ik heb zelf gezegd pap laat het maar los het is goed zo, maar wat ga ik 
je missen. 
 
Dag lieve papa, 
Martha 
 

Tarcisiusdag 2018 Bisdom Utrecht 
 

 
 
Het Aartsbisdom Utrecht heeft zaterdag 6 oktober weer een diocesane 
misdienaarsdag: de Tarcisiusdag georganiseerd.  
Heel veel misdienaars en acolieten van het aartsbisdom zijn, met hun 
begeleiders,  naar Utrecht gekomen om met elkaar deze dag te vieren.  
Na een prachtige processie en een Eucharistieviering in de Sint 
Catharinakathedraal, voorgegaan door Mgr. Woorts,  was er een 
speurtocht door de stad. Deze speurtocht stond in het teken van Helden 
en Heiligen. 
Zo werden er verhalen verteld over o.a. Kardinaal de Jong, de Heilige 
Willibrord, Maria en Paus Franciscus en hebben we ook de 8 werken van 
Barmhartigheid geleerd. 
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De dag eindigde bij het 
bisschopshuis waar een 
patatkar klaar stond om voor 
iedereen iets lekkers klaar te 
maken en kreeg iedereen 
van de bisschop een 
rozenkrans mee naar huis, 
waar hij tijdens de viering ’s 
morgens al iets over verteld 
had.  
We hebben ontzettend leuke 
dag gehad, het weer was 
geweldig en volgend jaar 
gaan we weer. 

 
Amber en Raina de Weert  
Annemiek Dijkhuizen-van 

Bekkum 
 
 

Viering Dierendag op 4 oktober 
 

Wat was het weer een vreugdevolle viering met kinderen en mensen die 
zich kind durven voelen. Sophie had haar kleinkinderen meegenomen, er 
was een jongedame uit Kockengen van de protestantse kerk die we via 
Scouting kennen. Iedereen had een knuffel of een beestje meegenomen.  
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Casey had mij meegenomen en na een mooie dienst werden we allemaal 
gezegend met wijwater. Zelfs de luizenbos van Casey werd gezegend, al 
mocht ik dat uiteraard niet vertellen. We hebben hele mooie liedjes 
gezongen, waarvan er een aantal op de Facebookpagina van 
Zeeverkenners Johannes de Doper is geplaatst. Er werd een mooi 
verhaal verteld over Franciscus, die met dieren kan praten.  
Zo kregen we een mooi voorbeeld hoe je kunt leven in vrede met de 
natuur.  
 

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven 
 

Breukelen – Van 4 tot en met 11 november 2018 wordt voor de 
drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Vele vrijwilligers 
en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op 
honderden locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – 
zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en 
geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.  
 
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van 
hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en 
komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer 
uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale 
partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen 
hulp nodig hebben.  
Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er aan 
en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit 
vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen 
werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is 
letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen. Met 
een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden 
dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de 
rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om 
mensen zoals Adrian geven.  
 
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder 
programma van Dorcas. De organisatie helpt juist ook door in de 
omgeving van Adrian mensen te zoeken die op hem kunnen letten en 
praktisch kunnen ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet en is 
de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig.  
 
Heel Nederland geeft 
In Nederland zijn van 4 tot en met 11 november zo’n tienduizend 
vrijwilligers op de been om de producten in te zamelen. Meer dan 
zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun 
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medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen 
voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die 
samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten kopen 
een extra product en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt 
alles gesorteerd. Dit gebeurt ook door vrijwilligers. Nadat het pakket met 
de vrachtwagen op de plaats van bestemming is aangekomen, geeft 
Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een lokale 
partner bij de juiste mensen brengt. 
I 
n Breukelen wordt de  Dorcas Voedselactie gehouden op de volgende 
locatie:  Albert Heijn, Markt 10 op zaterdag 10 november van 10.00 – 
16.00 uur. 
 

Zaterdag 8 september 
Open Monumentendag 
 
 

 
 
Het weekend van 8 en 9 september waren weer de landelijke 
monumentendagen. 
Ook de H. Johannes de Doperkerk te Breukelen had haar deuren weer 
wijd opengesteld. Het is immers een monumentaal kerkgebouw van 
neogotische stijl, gebouwd in 1883-1885. De eerste steen werd gelegd op 
14 mei 1884 door pastoor W.G. van Vuuren. De kerk is op 8 april 1885 
ingewijd door aartsbisschop Mgr. P. Snickers. De kerk had in aanvang 
maar enkele gebrandschilderde ramen. In de periode 1920-1933 zijn de 
andere fraaie ramen aangebracht. Deze zijn veelal geschonken door 
parochianen. Onder meer over deze ramen is een beschrijving gemaakt 
die is opgenomen in een boekje, uitgegeven in 1998. Dit boekje lag dan 
ook ter inzage voor de bezoekers. De bezoekers konden tevens genieten 
van orgel- en pianospel van Nel van Bekkum en Martine Dannenberg. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur werden er ook liederen gezongen. Elk jaar 
komen er “oude” bekenden van de geloofsgemeenschap langs. Hun 
vader heeft nog meegeholpen met een verbouwing of men was 
misdienaar in die en die tijd. Mooie ontmoetingen en herinneringen. Zo 
ook dit jaar. We mochten de zoon van de voormalige hoofdmeester van 
de katholieke lagere school , de heer Jutte, ontvangen. Diverse SCAJ 
leden en bezoekers hadden bij hem in de klas gezeten. Er kwamen veel 
anekdotes naar boven. Al bij al was het  een mooie dag en we kijken weer 
uit naar volgend jaar.  
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SCAJ nieuws 
 

Zondagmiddag, 25 november, is er een nostalgisch optreden in de 
Johannes de Doperkerk te Breukelen met de titel: 
" hommage aan Jules de Corte, een liedjesprogramma" 
Jules de Corte (1924-1996) schreef en 
componeerde meer dan 3000 liedjes. 
Bert Tielemans , Ine Kuhr en Kees van Zantwijk, 
nemen u mee in de tijd van Jules. Betrokken, 
respectvol en ontroerend  maar ook met de nodige 
humor,  geven zij tekst en uitleg over de 
levenssloop van Jules, afgewisseld met liederen 
die door deze drie musici prachtig, liefdevol en 
professioneel worden uitgevoerd. Opvallend  is dat 
Jules de Corte zijn tijd ver vooruit was. In de jaren 
1970-1980 schilderde hij in zijn liederen een 
wereldbeeld dat ook in deze tijd werkelijkheid 
genoemd kan worden. Zijn liederen gaan onder 
meer over vluchtelingen, homoseksualiteit, milieu, 
over de Banken en de Kerk, maar ook over de 
zorg voor ouderen.  
 

Het optreden vangt aan om 15:00 uur, kerk open om 14.30 uur. 
 

Oproep Oproep Oproep 
 

De redactie die onze lokale pagina’s in de 
ONE en de ‘Los’bandig verzorgt zou graag 
hulp hebben van een ‘JOURNALIST’ 
Het verzorgen van de ONE en ‘Los’bandig 
kost nogal wat tijd en we komen er helaas 
niet aan toe aan ‘vrije nieuwsgaring’ in onze 
geloofsgemeenschap te doen. 
We zouden het leuk vinden om wat meer 
gebeurtenissen binnen onze gemeenschap, 
ervaringen van vrijwilligers en parochianen 
enz. te verslaan. 

En daarvoor zoeken wij die ‘JOURNALIST’ 
Vind je het leuk om stukjes te schrijven en er af en toe op uit te trekken, 
dan ben jij degene die we zoeken. 
Bel Thoon Jongerius (263032) of Peter van den Hoven (361073) en meld 
je aan!!! 
Het spreekt helaas vanzelf dat het, zoals alle vrijwilligersfuncties binnen 
ons gemeenschap, om ‘Liefdewerk, oud papier’ gaat.  
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DANK, 
DANK ZIJ DANK AAN DE GEMEENSCHAP 
 
Het kan zomaar gebeuren; je bent ruim boven de 80, net gestopt met 
koffie schenken als vrijwilliger en ’s nachts val je op weg naar het toilet. 
Februari ‘18 
Stoer en door het leven gekend neem je rust, je voet doet wel pijn. 
Na 10 dagen wordt ondergetekende gebeld. Een blik maakt duidelijk dat 
hier meer aan de “’voet “ is. Wat volgt is, de afspraak met de huisarts, 
vervolgens: Röntgen afdeling, en dan vanwege de drukte ( ijsongevallen) 
verwijzing naar een ander ziekenhuis! Het onderbeen kwam in het gips en 
zo werd het leven  anders als het was. Na 1 week gips af, want  het ging 
niet goed. Het bleek dat de voet zelf  niet wilde bewegen.(slapen) Gevolg 
onderzoeken. 
Daar zit je dan, in je flatje zonder lift. Je flatje met betonnen trap, hoe kom 
je de trap af. Ik schrijf dit over Paula Pereira. Zij is slim en handig. Zij 
probeerde geconcentreerd, met ingeklapte rollator, af en toe een frisse 
neus te halen. (NB: in het kader van privacy, hebben wij om haar 
toestemming voor plaatsing gevraagd). 
Ondertussen was er al ingeschreven, voor een woning in ’t Heycop.  
Na zo’n maand of 6 kwam er een woning vrij in het Heycop.  Ondanks dat 
alles al klaar was om te verhuizen, kwam er een kink in de “’zonnescherm 
“’kabel…….. 
Maar gelukkig niet Paula haar nieuwe Woning in de brand.! Terwijl Paula 
alles zelf had ingepakt, stond er al een heel team paraat om haar te 
helpen. Schilderen, vloerbedekking regelen en VERHUIZEN! 
 
Daar gaat het dus om. Wat is het geweldig als er zoveel mensen uit de 
Kerkgemeenschap, bereid zijn om te helpen. Inmiddels is alles op zijn 
pootjes terecht gekomen. Haar nieuwe huis is gezellig en dank zij alle 
hulp zal Paula haar weg hier vinden. Door het koffie schenken van 20 jaar 
lang, kent iedereen haar. Onlangs hielden wij het Rozenkrans gebed bij 
Paula. Het was goed om met elkaar in de Oktobermaand, Maria maand , 
bij Paula in haar woning te zijn. Hoe dankbaar kun je zijn om met elkaar 
bij deze Parochiegemeenschap te horen.  “ Iets’’ voor elkaar te kunnen 
betekenen . 
DANK AAN, DANK ZIJ, VOL DANK AAN EEN IEDER DIE WILDE 
HELPEN UIT ONZE JOHANNES DE DOPER GEMEENSCHAP. 

Henny Suidman 
 

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:  
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23 oktober, 6 en 20 november en 2 december. 
Deze ochtenden zijn zeer gezellige contactochtenden waarbij, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, kan worden bijgepraat en de laatste 
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. 21 okt. C. v. Peer E. Middelweerd  
zo. 28 okt. J. v.d. Post A. Mulder 
zo.   4 nov. K. J. de Weert H. Veldhuis 
zo. 11nov. W. v. Weerdenburg  J. v.d. Post 
zo. 18 nov. R. Joore G. Leenders  
zo. 25 nov. W. v. Weerdenburg A. Mulder 
zo.   2 dec.  C. v. Peer A. Jongeling.  
 

Collectanten 
 

zo. 21 okt. A. Jongeling  G. Leenders  
zo. 28 okt. C. v. Peer-  K. J. de Weert  
zo.   4 nov. E. Middelweerd A. Jongeling 
zo. 11 nov.  A. Mulder R. Joore 
zo. 18 nov. J. v.d. Post M. Streng  
zo. 25 nov. E. Middelweerd M. Streng 
zo.   2 dec.  G. Leenders-  K. J. de Weert 
 

Bloemengroep 
 

15 okt.   -   29 okt.  Miny Dhondt 
29 okt.   -   12 nov.  Bea Kooijman 
12 nov.  -   26 nov.  Tineke Bon 
26 nov.  -   10 dec.  Guus Savenije 
10 dec.  -   24 dec.  Margreet Bogaers (15 dec. Allen) 
24 dec.  -     7 jan.  Tineke Wiebes 
  7 jan.  -   21 jan.  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 1 december t/m 20 januari 
 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 
9 november 
(voor ‘Los’bandig 20 november) 
 
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 
 
 

mailto:parochiebreukelen@planet.nl
mailto:p.v.d.hoven@wxs.nl
http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/
mailto:josvanos6@kpnmail.nl
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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. 
 
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
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Heeft u overtollige huisraad/kleine meubeltjes, 

prullaria etc. etc., 

wij nemen het graag van u over. 

Informatie : Pieter van Eijk . tel. 06-22114162. 

 


