‘Los’ bandig

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen
www.parochiebreukelen.nl

parochiebreukelen@planet.nl

Bijlage bij het parochieblad ONE jaargang 6, nr.5 14 sept /3 nov 2019
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. 15 sept.

10.15

24e zondag door het jaar
Woord- en communieviering
Voorgangers: Annemiek Dijkhuizen en
Ellen Middelweerd
Koster:
Ad Opperhuizen

Intenties:
Theo Hoogveldt, Pam en Cor Roeleveld, Ben van Nieuwkerk,
Riny de Jager - Miltenburg, Riet van den Hoven.
Jaargedachtenis Wim Verhoef
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst,
Overleden ouders Roeleveld – Blommenstein.
Zo. 22 sept.

10.00 Begin Vredesweek
Oecumenische viering in de Pauluskerk
Voorgangers: PastorJos van Os
Ds. Gé Speelman
Zie voor de doordeweekse gebedsmomenten onder:
‘andere vieringen’
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Zo. 29 sept.

10.15

26e zondag door het jaar
Woord- en communieviering
Voorganger:
Sophie Koster
Koster:
Hans Veldhuis

STARTZONDAG

Intenties:
Wil de Jager – van den Broek, Joop Bosman, Jan de Langen, Henk Toussaint,
Jopie Habraken, Truus Bekker.
Overleden ouders Schoonderwoerd- Verhoef en zoon Frits.
Zo. 6 okt.

10.15

27e zondag door het jaar
Wereldmissiedag kinderen
Eucharistieviering
Voorganger:
Priester/Dominicaan Harry Huisintveld
Lector:
Annemiek Dijkhuizen
Acoliet:
Amber de Weert
Misdienaar:
Raina de Weert
Koster:
Thoon Jongerius
Zondag 6 oktober zingt het Estafettekoor.
In de ONE staat per abuis vermeld Parochiekoor.

Intenties:
Ben van Nieuwkerk, Bertus van Drogenbroek, Wim Verhoef.
Jaargedachtenis André Dhondt
Jaargedachtenis Jan Honkoop.
Zo. 13 okt.

10.15

28e zondag door het jaar
Woord- en communieviering
Voorganger:
Pastor Jos van Os
Lector:
Ton Mulder
Koster:
Ed Middelweerd

Intenties:
Jo Zaal, Gerrit van Hienen, Hendrika van Hienen – Beukeboom.
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst.
Jaargedachtenis Aldert Prins.
Zo. 20 okt.

10.15

29e zondag door het jaar
Wereldmissiedag
Woord- en communieviering
Voorganger:
Lies van den Hoven
Koster:
Martin Streng

Intenties:
Ans van den Hoven, Eel van Leusden, Riet van Leusden – van der Horst,
Riny de Jager – Miltenburg, Jan de Langen, Jopie Habraken, Truus Bekker.
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Zo. 27 okt.

10.15

30e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger:
Priester Dominicaan Harry Huisintveld
Acoliet:
Amber de Weert
Misdienaar:
Raina de Weert
Lector:
Annemiek Dijkhuizen
Koster:
Ad Opperhuizen

Intenties:
Wil de Jager – van den Broek, Pam en Cor Roeleveld, Henk Toussaint,
Mien van Rijn, Arie van Rijn.
Overleden ouders Roeleveld - Blommenstein
Za. 2 nov.

19.00

Allerzielenviering in de aula op de begraafplaats

Zo. 3 nov.

10.15

31e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger:
Priester Dominicaan Harry Huisintveld
Acoliet:
Amber de Weert
Misdienaar:
Raina de Weert
Lector:
Lies van den Hoven
Koster:
Wim van Weerdenburg

intenties:
Reinier Nelis, Toos Nelis – Baas, Bertus van Drogenbroek,
Ria Hildebrand – van Zijl, Wim Verhoef.
Overleden ouders Miltenburg – van den Broek en kinderen.
Overleden ouders Krijnsen – Zandhuis.
Andere vieringen:
Vredesweek
Vredesdienst zondag 22 september 2019:
Vrede verbindt over grenzen'
Op zondag 22 september zal er om 10.00 uur een
oecumenische vredesdienst worden gehouden in de
Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Voorgangers zijn
ds. Ge Speelman en pastor Jos van Os.
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een
grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen,
kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan
de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en
mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken
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steeds minder mensen uit andere werelden. Polarisatie ligt dan op de loer.
Het doorbreken van scheidingen: dat gebeurt bijvoorbeeld in het naaiproject
waar Margreet van Ingen verantwoordelijk voor is. Zij komt in onze dienst daar
iets over vertellen, over de ontmoeting van vrouwen met een heel verschillende
achtergrond.
En er is angst voor de mensen aan de andere kant van de grens- hun
bereidheid tot ontmoeting, hun misschien wel gerechtvaardigde woede. De
grens over gaan betekent misschien ook het voeren van lastige gesprekken
over gemaakte fouten en verzoening. In de vredesdienst gaan we op zo’n
grensontmoeting in de bijbel in: de ontmoeting tussen Jacob en zijn broer Esau,
die in het verleden door hem bedrogen is.
Als gasten hebben we bovendien mensen van de kathedraal van Coventry. Zij
begonnen na de oorlog een bijzonder vredesproject dat hen in contact bracht
met de ‘vijand’: door hun gebedsdiensten voor vrede en verzoening bouwden ze
al snel na de oorlog een netwerk op van Duitse en Engelse kerken, voormalige
vijanden, die samen staan voor het overgaan naar de grens met de
tegenstander. Ze komen in Breukelen een ‘Cross of Nails’ aanbieden. De
Pauluskerk heeft sinds september 2015 iedere vrijdagmiddag het gebed voor
Vrede en Verzoening volgens de Coventry Litany. Met het brengen van het
Cross laat de Community of the Cross of Nails de verbondenheid met Breukelen
zien en de partnerband.
Ga met ons de grenzen over, doe ook mee!
In de Vredesweek volgend op deze dienst zijn is er elke avond een
avondgebed/vesper in de verschillende kerken, die beginnen om 19.15 uur:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

23 september
24 september
25 september
26 september
27 september
28 september

Pieterskerk, Straatweg 59
Pauluskerk, Straatweg 37
Bovenkamer, Poeldijk 9
Silo, Karel Doormanweg 49
Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8
H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146

Zondag 29 september ‘Startzondag’.
Zie voor verdere gegevens ONE, pagina 24.
Woensdag 2 oktober is er een Eucharistieviering in De Aa (4e verdieping)
voorganger priester/Dominicaan Harry Huisintveld
Vrijdag 4 oktober
én Franciscusdag én Nationale Ouderendag én dierendag!
Zie voor verdere gegevens pagina 25 in de ONE.
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Allerzielen.
Op zaterdag 2 november ’s avonds om 19.00 uur gaan we 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 Estafettekoor zal de zang verzorgen.
Wij hopen op een mooie herdenking.
De groep Rouwpastoraat
Woensdag 6 november is er een Woord- en communieviering in De Aa
(4e verdieping) voorganger is pastor Jos van Os
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).
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.
Overledenen:
Op 25 juni is overleden mevr. Jopie Habraken – van der Horst op de leeftijd van
89 jaar. Zij woonde in het Woon- en zorgcentrum De Aa.
Op 27 juni is overleden mevr. Truus Bekker – Jonker op de leeftijd van 75 jaar.
Zij woonde Linnaeusdreef 8.
Wij bidden dat de Heer deze overledenen Zijn vrede schenkt, troost en steun
verleent aan hen die achterblijven.
Collectes:
Zondag 15 sept.
Zondag 22 sept.
Zondag 29 sept.
Zondag 6 okt.
Zondag 13 okt.
Zondag 20 okt.
Zondag 27 okt.
Zondag 3 nov.

Werkgroep PI Nieuwersluis
Vredesweek
Eigen kerk
Wereldmissiedag kinderen
Eigen kerk
Wereldmissiedag
Diaconie
Eigen kerk
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Openstelling kerk
Ook in de maand september zal
Onze kerk elke vrijdagmiddag van 2 - 4 uur zijn geopend.
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.
Van de Locatieraad
Beste mede gelovigen,
Op 5 mei zijn we als geloofsgemeenschap bij elkaar geweest en hebben
belangrijke zaken met elkaar besproken en afgekaart. De samenvatting,
van het verhandelde op die datum, hebt u kunnen lezen in de vorige
Losbandig. In die bijeenkomst is ook aangegeven dat er extra
denkkracht en handen nodig zijn om de zaken die de
geloofsgemeenschap belangrijk vindt te realiseren. Inmiddels is een
“Denktank” gevormd die op 24 juni bij elkaar is geweest onder leiding
van Jos van Os en Annie Kamp.
Aanwezig waren:
Jos van Os, Ed Middelweerd, Sjaak van der Post, Koert-Jan de Weert,
Nel van Bekkum, Guus Savenije, Eddy Hogendijk, Corry Sturkenboom,
Marjolein Bellekom, Jacqueline Bos, Manja Timmer, Annie Kamp, Ko
Kooijman , Sophie Koster, Co van Rijn en Qury Woerden.
Bericht van verhindering was ontvangen van Ton Evers en Arthur Dijkhuizen.
Jos van Os opende en meldde hoe bijzonder hij het vond dat we hier
met elkaar exact op deze dag samen waren, de naamdag van Johannes
de Doper !
Hij verwees naar de viering van de afgelopen zondag in Mijdrecht met
als thema “één van hart” en deelde de afbeelding van het hart uit en 3
teksten die toepasselijk zijn op de uitdaging waarvoor wij staan als
“denktank”. Laten we vooral naar de toekomst kijken !
Het gaat vaak al gauw om geld maar waar het werkelijk om draait is
geloof en inspiratie.
Er volgt een kennismakingsronde. Een ieder stelt zich voor en vertelt op
welke wijze men betrokken is bij de kerk en/of wat de aanleiding is om
op deze avond aanwezig te zijn.
Annie Kamp, de voorzitter van de Locatieraad, geeft aan dat zij voor de
uitoefening van haar taak steun nodig heeft opdat de wensen van de
geloofsgemeenschap kunnen slagen.
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Ze is verheugd dat al zo’n mooi aantal mensen, positief heeft gereageerd.
De 3 hoofditems, die ook op 5 mei benoemd zijn, en waaraan gewerkt
moet worden, worden nog eens langsgelopen: vitaliteit, financiën en
bouwzaken.
Vitaliteit is niet concreet gedefinieerd door het Bisdom maar is de
belangrijkste factor. Hieronder valt veel te benoemen. Hoe bereiken we
de jongeren, gaan we andere wijzen van vieren houden etc. ?
De opzet van deze avond is niet direct het benoemen van nieuwe
structurele commissies of groepen; er zit hier vanavond een gevarieerd
gezelschap. Ook mensen die af en toe eens mee willen denken en/of
adviezen willen geven zijn van harte welkom. Iedereen is nodig en het is
ook de bedoeling dat de groep steeds groter wordt zodat uiteindelijk de
hele geloofsgemeenschap meedoet.
Er worden diverse suggesties en/of opmerkingen geplaatst. Een greep
daaruit:
Hoe betrekken we àlle mensen van de gemeenschap opdat zij weten
gezien en gehoord te worden?
Er zijn hier mensen met een lange staat van dienst en ervaring maar
laat eens een frisse wind waaien
We kunnen ideeën gaan onderzoeken maar dat heeft geen zin als ze
niet mogen in de kerk.
De christelijke zeeverkenners organiseren activiteiten voor jongeren,
men is heel enthousiast.
Groepen zullen elkaar overlappen, staan niet op zich, ook bredere
verbanden zoeken is belangrijk.
Ook al komen jongeren niet vaak in de kerk, de kerk leeft wel bij hen.
De tijd is te snel op. Afgesproken wordt dat een ieder vóór zondag 30
juni (minimaal) 3 suggesties/ideeën aanlevert waarmee verder gewerkt
kan worden. De suggesties zijn verzameld en aan een ieder
toegestuurd. Betrokkenen konden kijken wat hen het meeste aansprak
en zo zijn groepjes gevormd van mensen die samen werken aan de
uitwerking van een aantal zaken.

-

Momenteel zijn de volgende groepjes aan de slag:
Groep vitaliteit heeft een deel van het “laaghangende fruit” al vast
geplukt (voorgesteld elke zondag koffie te drinken zodat er meer
onderling contact komt, met Kerst een viering te houden waarin alle
liedjes meegezongen kunnen worden en van 26 augustus tot 5
september de zeeverkenners te helpen met zeilkamp voor kinderen
van niet bemiddelde ouders). De volgende keer zal gesproken
worden over welke geloofsgemeenschap we willen zijn/worden.
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De groep financiën heeft als eerste opgepakt om te onderzoeken hoe
de inkomsten via de kerkbalans omhoog kunnen en de uitgaven( met
name de energiekosten) omlaag kunnen.
De groep bouwkundige zaken bestudeert als eerste het recente
rapport van de monumentenwacht en loopt na wat er voor
subsidiemogelijkheden zijn. In een van de volgende bijeenkomsten
zal ook onderzocht worden wat nodig is om een alternatief
beschikbaar te hebben op korte termijn, voor het onverhoopte geval
dat de kerk toch moet sluiten( tweede deel van besluit 5 mei).
Groep die een voorstel maakt voor andere soorten bezinning en
spiritualiteit, lezingen, stilte wandelingen etc. voor de groep van
30’ers, 40’ers, 50+’ers.
Voor de goede orde dient hier ook vermeld te worden dat na 5 mei de
penningmeester en de secretaris van de locatieraad hebben
aangegeven te willen stoppen. Voor hen in de plaats zijn twee mensen
bereid gevonden die taken over te nemen. Het betreft benoemingen
door het parochiebestuur. Omdat dit bestuur pas weer in september bij
elkaar komt kan op dit moment verder nog niets gemeld worden over
welk besluit daar genomen zal worden.
Op 29 september komen we bij elkaar om de opening van het nieuwe
kerkelijk jaar te vieren. Hopelijk kunnen we dan meer vertellen over alle
activiteiten en ontwikkelingen.
Annie Kamp, voorzitter locatieraad
Open Monumentendag 2019
Vertoon uw/jouw talent in de Johannes de Doperkerk te Breukelen. Ook
dit jaar is de kerk open op Open Monumentendag, zaterdag 14
september. Dat biedt een uitgelezen gelegenheid voor artiesten als
bijvoorbeeld musici, zangers, cabaretiers om te horen én te laten horen
hoe hun uitvoeringen klinken in deze niet alleen prachtige monumentalemaar ook akoestisch mooie kerk. Al enige jaren organiseert SCAJ,
Stichting Culturele Activiteiten Joh. de Doperkerk, optredens. Deze
variëren van grootschalige concerten als de Matthäus Passion tot
huiskamerconcerten van Barok Langs de Vecht. De muziekstijl is
eveneens divers van barok tot jazz. Ook lezingen zoals de Van Gogh
lezing en gastsprekers zoals Herman Pleij stonden op het programma.
Artiesten die deze uitdaging willen aangaan, nodigen wij uit zich aan te
melden
via scajdd@gmail.com Er is overigens een piano en orgel aanwezig.
Wellicht geeft deze ervaring aanleiding om later nog eens op te treden
want in tegenstelling tot eerdere berichten blijft de kerk gewoon “open” .
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De kerk aan de Straatweg 146 , staat die dag voor een ieder open van
11.00 tot 16.00 uur en er staat een kopje koffie of thee klaar.
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:
24 september,1, 15 en 29 oktober
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. Magda van Asselt, G. van Nijenrodestraat 101,
telefoon 263276.
U bent allen van harte welkom.
Roos Mensink, tel. 263690
Ophalen pastoraatbijdrage
zo. 15 sept.
zo. 22 sept.
zo. 29 sept.
zo. 6 okt.
zo. 13 okt.
zo. 20 okt.
zo. 27 okt.
zo. 3 nov.

C. v. Peer – A. Jongeling
W. v. Weerdenburg – C. v. Peer
A. Mulder – E. Middelweerd
J. v.d. Post – G. Leenders
C. v. Peer– R. Joore
Koert-Jan de Weert– E. Middelweerd
J. v.d. Post – E. Middelweerd
E. Middelweerd – W. v. Weerdenburg

Collectanten
zo. 15 sept.
zo. 22 sept.
zo. 29 sept.
zo. 6 okt.
zo. 13 okt.
zo. 20 okt.
zo. 27 okt.
zo. 3 nov.

J. v.d. Post – G. Leenders
R. Joore – Koert-Jan de Weert
A. Jongeling – M. Streng
A. Mulder– M. Streng
A. Jongeling - Koert-Jan de Weert
W. v. Weerdenburg – G. Leenders
A. Mulder – R. Joore
H. Veldhuis – M. Streng

Bloemengroep
2 sept.16 sept.30 sept.28 okt. -

16 september
30 september
28 oktober
11 november

Guus Savenije
Miny Dhondt
Tineke Bon
Guus Savenije
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Vervoer
Indien u vervoer wenst naar en van de kerk kunt u contact opnemen met
het parochiesecretariaat, telefoon 0346-261633

Sluitingsdatum kopij
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 6 - 2019)
bestrijken de periode 2 november t/m 22 december.
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 11 oktober
(voor ‘Los’bandig: 22 oktober)
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.
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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
e-mailadres:

Pastor Jos van Os
tel. 0346-215866
josvanos6@kpnmail.nl

PASTORAATSGROEP:
Sophie Koster
Nel van Bekkum
Eddy Hoogendijk

tel. 0346-262998
tel. 0346-250434
tel. 0346-250361

LOCATIERAAD:
Annie Kamp,
voorzitter
tel. 0346 265420
Martin Streng,
secretaris *
tel. 0346-263161
Wim van Weerdenburg, penningmeester * tel. 0346-264057
* functie vacant
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,
Directie
tel. 0346-261832.
GRAAG GEDAAN:

tel. 0346-263800.
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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,
e-mailadres:

tel. 06 50510856
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
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tel. 06 51451130
(24 uur bereikbaar)

