‘Los’ bandig

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

parochiebreukelen@planet.nl

Bijlage bij het parochieblad ONE jaargang 6, nr.6 4 nov./22 dec. 2019
Vieringen en intenties.
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, Lien van Zijl – Sijmons,
Johan Mensink,
Overleden ouders Miltenburg – van den Broek en kinderen
Overleden ouders Krijnsen – Zandhuis.
Zo. 10 nov. 10.15

32e zondag door het jaar.
Woord- en communieviering.
Voorganger:
Thoon Jongerius
Koster:
Hans Veldhuis

Intenties:
Cor Heus, Truus Heus – van den Broek, Jo Zaal, Gerrit van Hienen,
Hendrika van Hienen – Beukeboom, René en Jos Boss.
Overleden ouders Bart Lodder en To Lodder – van Leusden
Jaargedachtenis Ans van den Hoven – Verkleij,
Jaargedachtenis Nico Schoonderwoerd
Zo 17 nov. 10.15

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

Intenties:
Riny de Jager – Miltenburg, Wim Verhoef en overleden ouders,
Jopie Habraken – van der Horst, Truus Bekker – Jonker, Toon Sijmons.
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst
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Zo. 24 nov. 10.15

34e zondag door het jaar.
Woord- en communieviering.
Voorgangers: Annemiek Dijkhuizen en
Ellen Middelweerd
Koster
Ed Middelweerd.

Intenties.
Owen van Nieuwkerk, Zuster Hypolina, Pam en Cor Roeleveld,
Jan de Langen, Henk Toussaint, René en Jos Boss, Bram van Veenendaal
Overleden ouders Roeleveld – Blommenstein.
Zo. 1 dec.

Zo. 8 dec.

10.00 1e zondag van de Advent
Geen viering in Breukelen.
Alleen in Mijdrecht.
Opening van het jaar van de Eucharistie
10.15

2e zondag van de Advent
Woord- en communieviering
Voorganger:
Zuster Monica
Lector:
Lies van den Hoven
Koster:
Ad Opperhuizen

Intenties.
Jo Zaal, Gerrit van Hienen, Hendrika van Hienen – Beukeboom,
Wim Verhoef, Wil de Jager-van den Broek, Bertus van Drogenbroek.
Cor Heus, Truus Heus -van den Broek
Zo. 15 dec. 10.15

3e zondag van de Advent
Eucharistieviering.
Voorganger:
Priester Dominicaan Harry Huisintveld
Lector:
Sjaak van der Post
Acoliet:
Amber de Weert
Misdienaar:
Raina de Weert
Koster:
Wim van Weerdenburg

Intenties.
Lien van Zijl – Sijmons,
Overleden ouders Miltenburg-van den Broek en kinderen
Jaargedachtenis Leny van Rijn-van Rijn.
Zo. 22 dec. 10.15

4e zondag van de Advent
Woord- en communieviering.
Voorgangers Annemiek Dijkhuizen en
Ellen Middelweerd
Koster:
Hans Veldhuis

2

Intenties.
Pam en Cor Roeleveld, Henk Toussaint, Truus Bekker-Jonker,
Jopie Habraken – van der Horst
Overleden ouders Roeleveld-Blommenstein
Andere vieringen:
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
Viering in De Aa. 4e etage.
Woensdag 6 november. Woord- en communieviering
Woensdag 11 december Eucharistieviering.

15.00 uur
15.00 uur

Oecumenische activiteiten:
Vespers in de Adventstijd
De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd
weer vespers. Deze vinden op dinsdag 3, 10 en 17
december 2019 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.
Adventsmaaltijd
Het is de bedoeling dat er ook dit jaar een Adventsmaaltijd wordt gehouden.
Helaas zijn er op moment van het verschijnen van deze ‘Los’bandig nog geen
gegevens beschikbaar. Er zal via andere kanalen mededeling over worden
gedaan.
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Lichtjesavond
Kerken verbonden door licht en muziek
Alweer voor het negende jaar is er in Breukelen een lichtjesavond, dit keer op
vrijdag 13 december. Het is inmiddels een mooie traditie geworden, zo in de
aanloop naar Kerst. Enkele kerken zetten hun deuren weer wijd open. Een lint
van licht verbindt de Pauluskerk, Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk met
elkaar. In de kerkgebouwen zal muziek te beluisteren zijn.
In de Pauluskerk kunt u genieten van het Koperensemble Breukelen.
Juist in de vaak donkere dagen voor Kerst willen we een teken van licht zijn.
Datum: vrijdag 13 december
Tijd:
18.30 – 21.00 uur
Plaats: Pauluskerk, Pieterskerk, Johannes de Doperkerk
Volkskerstzang
Op maandag 16 december 2019 organiseert de Werkgroep Oecumene weer de
jaarlijkse Volkskerstzang in de Rooms-Katholieke kerk, Straatweg 146 in
Breukelen. Aanvang: 20.00 uur. Medewerking verlenen de Brassband
Breukelen o.l.v. Syde van der Ploeg en de Cantorij van de Pauluskerk o.l.v.
Arnoud Heerings. Pastor Jos van Os van de R.K. Geloofsgemeenschap H.
Johannes de Doper in Breukelen houdt een korte overdenking. U bent allen van
harte welkom!
Namens de Werkgroep Oecumene,
Ellen Middelweerd en Nel van Bekkum
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.
Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:
Op zaterdag 12 oktober is door priester/dominicaan Harry Huisintveld Emily
Caroline Susanne van den Bosch gedoopt. Emily is de dochter van Juliet en
Pim van den Bosch.
Dat zij mag opgroeien tot een gelukkig mens onder Gods zegen
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In de Heer is overleden:
Op zondag 13 oktober is overleden de heer Joop Boekweit, 81 jaar.
Hij woonde aan de Schepersweg.
Wij bidden dat de Heer deze overledene Zijn vrede schenkt, troost en steun
verleent aan hen die achterblijven.
Collectes:
Zondag 3 nov.
Zondag 10 nov.
Zondag 17 nov.
Zondag 24 nov.
Zondag 8 dec.
Zondag 15 dec.
Zondag 22 dec.

Eigen kerk
Willibrordzondag (oecumene)
Nationale Jongerencollecte
Eigen kerk
Adventsactie
Adventsactie
Adventsactie

Monseigneur Woorts benoemd als waarnemend pastoor
Vanwege het plotselinge overlijden van onze pastoor Griffioen is er
inmiddels door de bisschop een waarnemend pastoor benoemd. Het
betreft Mgr. Woorts, hulpbisschop en vicaris van het vicariaat Utrecht.
Hij blijft waarnemend pastoor totdat er hopelijk een nieuwe pastoor
benoemd kan gaan worden. Het waarnemend pastoorschap houdt in dat
hij voorzitter zal zijn van het parochiebestuur en het pastoraal team.
Echter hij zal geen pastorale taken in de parochie kunnen gaan
vervullen, tenzij het overnemen van bepaalde vieringen, voor zover
mogelijk.
Afscheid van Ed Middelweerd en Eddy Hoogendijk
Samen zijn we aan een nieuw kerkelijk jaar begonnen met een
startzondag op 29 september. Het was een reuze gezellige bijeenkomst
er was goed gebakken, alle baksters weer hartelijk bedankt.
Maar we konden er niet omheen, we moesten die dag afscheid nemen
van Ed en Eddy, zij stoppen met hun werk in de pastoraatgroep.
Ed Middelweerd na ruim 10 jaar met werkveld diaconie, heel wat
vergaderen. Moest er iets extra’s gedaan worden wat de pastoraatgroep
aangaat Ed was altijd paraat, notuleren nou daar kunnen wij nog wat
van leren. Ed blijft koster en is een trouwe collectant en coördinator van
deze groep.
Voor de Pinksterviering en Adventsmaaltijd blijven we een beroep op
hem doen, niets is hem te veel.
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Eddy Hoogendijk heeft jaren lang de portefeuille catechese gedaan:
voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel en de
Kindernevendienst niet te vergeten.
Ook Eddy blijft actief bij ons in de kerk, de website kost hem nog steeds
veel werk.
Jullie gaan ons verlaten, jullie hebben gedaan wat moest.
Wie volgt hen op??? Nog maar 2 dames in de pastoraatgroep, het
aantal dat is een strop!
Maar dank jullie voor al die jaren, jullie waren fijne mensen om op te
bouwen en te vertrouwen.
Pastoraatsgroep
Nel van Bekkum-van Breukelen
Sophie koster
De Wensboom leeg geplukt
In de afgelopen maanden zijn er veel wensen geschreven die wij
terugvonden in de Wensboom.
Geweldig natuurlijk maar………het oplossen van al die wensen is niet
altijd mogelijk.
Ook zijn er wensen waar al veel aandacht aan wordt gegeven b.v.
ziekenbezoeken, aandacht voor ouderen en nieuwkomers aanspreken.
Weet U dat wij een bezoekgroep hebben bestaande uit 9 mensen die
deze mensen bezoeken? Wilt U mee gaan doen? Graag!
Welkom bij de kerkdeur. Iedere week staan er mensen bij de kerkdeur
die iedereen welkom heten en een liturgieboekje overhandigen.
Een vraag: wat de doet pastoraatgroep? Ons voorstel is neem contact
op met een van de leden van de groep. Wij gaan er graag voor zitten om
daar over te praten. Misschien wordt U wel zo enthousiast om ook mee
te gaan werken met deze mensen; er zijn vacatures!
Het intentieboek achter in de kerk is gerealiseerd. Wij hopen dat er veel
gebruik van gemaakt zal worden.
Verschillende van de wensen zijn ook mee genomen door de
Vitaliteitsgroep. Er wordt via die weg aandacht aan besteed, zoals U
heeft kunnen zien en horen op onze ‘startzondag’.
Gebruik de Wensboom voor al Uw wensen daar is hij voor.
Het zou ook fijn zijn als U bij de wens uw naam wilt zetten zodat wij Uw
vraag indien nodig kunnen verduidelijken of misschien persoonlijk
kunnen beantwoorden.
De pastoraatsgroep
Sophie Koster
Nel van Bekkum-van Breukelen
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€ 25.000,00 Kerk(on)balans € 17.128,00
€ 25.000,00 is het bedrag dat we voor 2019 als inkomsten kerkbijdrage
hebben begroot.
€ 17.128,00 is het bedrag dat er op 30 september aan kerkbijdragen
ontvangen was.
Hoewel we nog 2 maanden te gaan hebben, is € 7.872,00 een fors
bedrag, dat nog overbrugd dient te worden.
We luiden de noodklok

U kunt er voor zorgen dat het een feestklok wordt!
U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL80RABO0310623170
t.n.v. St. Jan de Doper Breukelen,
Interkerkelijke Commissie Geldwerving

Correspondentieadres:
Secretariaat R.-K. Kerkgenootschap
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
tel 030 232 69 00

Actie Kerkbalans peilt de waarde van lokale kerken onder alle kerkleden
Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk.
Zij vinden hun kerk belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerkbalans
nu onderzoeken met een landelijke peiling naar de waarde van de kerk.
De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien
minuten tijd. Hij is gericht op mensen die op enige manier betrokken zijn
bij een lokale parochie of gemeente van de vier kerkgenootschappen die
samenwerken in Actie Kerkbalans. Dit zijn de Rooms-Katholieke Kerk,
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de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk en de
Evangelische Broedergemeente.
Met Actie Kerkbalans geven deze mensen jaarlijks een bijdrage aan hun
eigen lokale kerk. De peiling achterhaalt het ‘waarom’ achter de giften.
Omdat de peiling mede onder parochianen en gemeenteleden van de
twee grootste kerkgenootschappen wordt gehouden, ontstaat er tevens
een beeld van de waarde van kerken voor onze samenleving.
Het invullen van de peiling kan via www.kerkbalans.nl/peiling2020. De
uitkomsten worden bekendgemaakt met de start van Actie Kerkbalans
op vrijdag 17 januari 2020. Kerkleden worden van harte uitgenodigd om
mee te doen en de peiling weer door te sturen naar anderen voor wie dit
ook interessant is.
Dorcas voedselactie-omdat we om hen geven
Zaterdag 9 november wordt voor de vierentwintigste keer de Dorcas
voedselactie gehouden.
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 wegens 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 pakket 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 en ook Breukelen doet hieraan mee.
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Op zaterdag 9 november zijn wij weer aanwezig bij de Albert Heijn aan
de Markt van 9.30 uur tot 16,00 uur.
Maar dit kan niet zonder vrijwilligers. Er zijn er een flink aantal
vrijwilligers, die zich hier ieder jaar voor inzetten, maar om verschillende
redenen dit jaar niet mee kunnen doen. Daarom zijn wij op zoek naar
nieuwe vrijwilligers en ook naar een gesloten bus om de goederen te
vervoeren.
De vrijwilligers worden ingezet om 1. folders uit te delen, 2. Producten
uit te zoeken en 3. producten aan te nemen buiten onder de luifel 4.
producten weg te brengen naar het depot. Als u mee wilt helpen kunt u
aangeven wat uw voorkeur heeft. Ben je 12 jaar of ouder en wil je
helpen? Je/U kunt zich opgeven bij: Beppie Langeraar
(b.vermij@gmail.com) of Stieneke van Schaik
(vanschaikstieneke@gmail.com)., telefoon 06-21496635. Afhankelijk
van het aantal vrijwilligers zullen we definitief bepalen of we langer of
korter door kunnen gaan met de inzameling.
Namens de allerarmsten zijn we je heel dankbaar.

Vredeslicht
Al meer dan 25 jaar wordt jaarlijks in Bethlehem het
Vredeslicht ontstoken, waarna kinderen en jongeren
uit allerlei landen het verspreiden over de hele wereld.
Dit verspreiden is een teken van vrede en
vriendschap.
Vredeslichtmanifestatie
In de RK Kerk Sint Johannes de Doper te Breukelen
vindt op zondag 15 december 2019 de
Vredeslichtmanifestatie plaats voor de provincie Utrecht. Hier komen
Scouts en andere belangstellenden met hun eigen lantaarn bijeen om
het Vredeslicht op te halen. Met het brandende licht reizen ze terug naar
hun woonplaats, om met dit bijzondere licht, heel veel andere lichtjes te
ontsteken.
Geen magisch symbool
Zo geven ze het Vredeslicht door. Dit licht is geen magisch symbool, dat
Vrede tovert. Het herinnert de mensen aan de plicht om zich voor de
Vrede in te zetten. Het Vredeslicht is een teken van hoop. Het is in een
betrekkelijk korte tijd uitgegroeid van een klein lichtpuntje tot een zee
van licht; miljoenen mensen komen in aanraking me het Vredeslicht.

9

Iedereen is van harte welkom om 15 december op 16:00 u. naar de RK
Kerk Sint Johannes de Doper te Breukelen te komen met zijn/haar eigen
lantaarn om deze aan het Vredeslicht aan te steken.
Het adres is: Straatweg 146, 3621 BV Breukelen.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.
We zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen met koffie en thee
schenken. Een koster en mensen die hand- en spandiensten willen
verrichten.
Utrecht@vredeslicht
0615607570
Bij voorbaat dank,
Koert-Jan de Weert
0615607570
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:
12 en 26 november , 10 en 24 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. Magda van Asselt, G. van Nijenrodestraat 101,
telefoon 263276.
U bent allen van harte welkom.
Roos Mensink, tel. 263690
Ophalen pastoraatbijdrage
zo. 3 nov.
zo. 10 nov.
zo. 17 nov.
zo. 24 nov.
zo. 1 dec.
zo. 8 dec.
zo. 15 dec.
zo. 22 dec.

E. Middelweerd – W. v. Weerdenburg
C. v. Peer –G. Leenders
W. v. Weerdenburg – C. v. Peer
A. Mulder – E. Middelweerd
Opening jaar v.d. Eucharistie (Mijdrecht)
H. Veldhuis – M. Streng
E. Middelweerd– A. Mulder
J. v.d. Post – K-J. de Weert
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Collectanten
zo. 3 nov.
zo. 10 nov.
zo. 17 nov.
zo. 24 nov.
zo. 1 dec.
zo. 8 dec.
zo. 15 dec.
zo. 22 dec.

H. Veldhuis – M. Streng
J. v.d. Post – R. Joore
G. Leenders – K-J. de Weert
A. Jongeling – M. Streng
Opening jaar v.d. Eucharistie (Mijdrecht)
A. Jongeling - K-J. de Weert
W. v. Weerdenburg – G. Leenders
A. Mulder – R. Joore

Bloemengroep
28 okt. - 4 nov. Tineke Wiebes
4 nov. - 25 nov. Tineke Bon
25 nov. - 9 dec. Margreet Bogaers
9 dec. - 23 dec. Miny Dhondt
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. 7 - 2019)
bestrijken de periode 21 december t/m 16 februari.
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 30 november
(voor ‘Los’bandig: 10 december)
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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Eindejaar overweging.
Bekijk dit eens
Neem even de tijd,
héél even maar
om je naaste te zien
te ontmoeten
op je weg.
Neem even de tijd,
héél even maar
om in stilte zijn schepping
te bewonderen
op je weg.
Neem even de tijd,
héél even maar
om te genieten
dankbaar te zijn
op je weg.
Neem even de tijd,
héél even maar
om te denken
dat elke nieuwe dag
een gave, maar ook
een opgave is
op je weg.
Neem even de tijd,
héél even maar
om te kijken
waar je kunt helpen
op je weg.
Neem ook de tijd,
om gelukkig te zijn
door uit jezelf te treden
ruimte te geven aan de ander
op je weg.
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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

tel. 0346-262998
tel. 0346-250434

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.
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 10.00 uur.
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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)

Heeft u overtollige huisraad/kleine meubeltjes,
prullaria etc. etc.,
wij nemen het graag van u over.
Informatie : Pieter van Eijk . tel. 06-22114162.
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