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Bijlage bij het parochieblad ONE jaargang 7 nr.2 april - mei 2020
Vieringen en intenties.
Dit is de kop die u gewend bent te lezen in ‘Los’bandig.
In de periode die deze ‘Los’bandig bestrijkt zult u geen vieringen aantreffen.
Zie onderstaande berichten van het aartsbisdom en ons pastoraal team.
Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de websites:
Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper-Breukelen:
https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/johannesdedoper-breukelen/
Parochie Sint Jan de Doper, Vecht en Venen:
https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/
Misschien goed om u nog eens te attenderen op de Nieuwsbrief van de
parochie en op de berichtenservice van onze geloofsgemeenschap.
Op de website van de parochie ziet u op de beginpagina in de rechterkolom
een veld waarmee u zich kunt aanmelden voor de nieuwbrief.
Op de website van onze geloofsgemeenschap ziet u op de beginpagina in
de rechter kolom een veld ‘volg onze website’. Na invulling daarvan ontvangt
u zodra er een nieuw bericht op de website geplaatst is hierover een melding
per e-mail.

Bericht van aartsbisdom
In de onderstaande mail van het aartsbisdom die we op 24 maart ontvingen
kunt u lezen dat er tot en met 31 mei vieringen worden afgelast:
Geachte lezer,
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de
verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke
liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de
gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Kerken kunnen
wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om
een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.
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Op de website van het Aartsbisdom Utrecht vindt u meer informatie over
deze jongste maatregelen van de Nederlandse bisschoppen:
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de
verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke
liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de
gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder
dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke
vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke
vieringen door de week afgelast.
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor
strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere
gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers,
die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor
de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid
daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en
gezondheid
Het gehele bericht kunt u lezen op:
https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-metpinksteren/

Bericht van pastoraal team
Onderstaande een ingekorte/aangepaste versie van het schrijven van het
pastoraal team d.d. 26 maart:
Beste allemaal,
Graag delen wij in deze intens moeilijke tijd die iedereen raakt de kracht van
ons samen geloven, ondanks alles toch ook nu op weg naar Pasen!
Wij ervaren het als een diep verdriet dat we de komende kernweken van ons
geloof in Jezus Christus, in zijn opgang naar Jeruzalem, het Paasmaal met
zijn leerlingen, zijn kruisweg, zijn dood
en zijn uiteindelijk glorievolle verrijzenis dit jaar niet met alle parochianen die
dat willen kunnen gedenken en vieren. Het verlammende coronavirus brengt
velen in een ongekend isolement, verdrietig en teleurstellend.
Toch hopen wij op een andere wijze dan gewoonlijk intense verbondenheid,
troost en kracht met elkaar te delen. Wij zullen de vieringen van de
zondagen, van het Paastridium en van het Hoogfeest van Pasen doorgang
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laten vinden, noodgedwongen in aanwezigheid van een uiterst beperkte
kring onmisbare betrokkenen. Door de sinds begin deze week nog verder
aangescherpte maatregelen van de overheid en daarbij aansluitend de
Nederlandse bisschoppen is het uitgesloten dat we al deze vieringen houden
met meer mensen dan strikt noodzakelijk. Concreet betekent dit dat we
(moeten) volstaan met de priester(s), één acoliet, één lector, één cantor en
een organist/pianist; dit alles met behulp van één koster en iemand ‘achter
de schermen’ voor de techniek van het uitzenden.
Uiteraard beseffen wij maar al te goed hoe pijnlijk en teleurstellend dit alles
is. Wij hopen van harte dat velen van onze parochie afstemmen op de
betreffende radio/tv-kanalen en we zo alsnog in de nu hoogst haalbare
saamhorigheid delen in gebed en zang, in Schriftlezing, ritueel en stilte…
Voor de hieronder vermelde vieringen geldt dat deze alleen in besloten
kring kunnen plaatsvinden, met alleen de strikt noodzakelijke
bedienaren. U kunt deze vieringen dus niet bezoeken.
Ze staan hier alleen vermeld om u te laten weten waar en wanneer er
een viering plaats vindt en u die eventueel via TV of internet kunt
bekijken of beluisteren.
Palmzondag
De Palmzondagvieringen zullen worden gehouden in Vinkeveen op zaterdag
4 april 19.00 uur,
in Mijdrecht/Wilnis op 5 april 9.00 uur en in Maarssen op 5 april om 10.15
uur voorafgegaan door een meditatief moment, vanaf 10.00 uur; in deze drie
vieringen worden palmtakjes gewijd, ook voor de overige
geloofsgemeenschappen
Paastriduum
De vieringen hiervan blijven in Maarssen en Mijdrecht/Wilnis.
Witte Donderdag en Goede Vrijdag beide plaatsen 19.00 uur en Paaswake
beide plaatsen 21.00 uur; celebranten: in Mijdrecht/Wilnis pastores Schyns
en Capucao, in Maarssen mgr. Woorts.
Tijdens de Paaswake worden de paaskaarsen gezegend en worden
aansluitend naar de geloofsgemeenschappen gebracht, om een plek te
krijgen in elke kerk
Paaszondag/maandag
Op 1e en 2e Paasdag 12 en 13 april zijn er eucharistievieringen in Maarssen
en Mijdrecht/Wilnis.
Alleen op 1e Paasdag zal er ook een eucharistieviering in Vinkeveen zijn.
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Alle vieringen zullen zo veel als mogelijk live te volgen zijn via kerkradio of
kerktelevisie:
Voor Vinkeveen en Mijdrecht/Wilnis via Kerkradio: www.kerkomroep.nl
Voor Maarssen:
RTV Stichtse Vecht op Ziggo kanaal 44 of KPN kanaal 1332 en via RTV
Stichtse Vecht: http://live.rtvsv.nl/tv/
Via de website van onze parochie zijn ze, als altijd, op ieder gewenst tijdstip
te horen / zien.
Daarnaast zijn er de reguliere uitzending van KRO/NCRV op de televisie
Openstelling kerkgebouwen
Waar mogelijk vragen de bisschoppen elke
geloofsgemeenschap binnen de parochies het
kerkgebouw op zelf te bepalen tijden open te stellen
voor de parochianen ter plaatse, zeker in de Goede
Week, om zo de gelegenheid te bieden toch een
moment van bezinning te hebben in het vertrouwde
eigen kerkgebouw, te bidden, een kaarsje aan te
steken bij de Heer of bij de beeltenis van Maria, en na
de betreffende dagen een palmtakje of een paaskaarsje mee te nemen.
Onze kerk zal geopend zijn op:
Witte Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
Goede Vrijdag
van 14.00 tot 16.00 uur
Paaszaterdag
van 14.00 tot 16.00 uur
1e Paasdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Bij openstelling wordt er nauwlettend op toegezien dat er maximaal tien
personen tegelijk binnen zijn; tevens dat de regels door eenieder in acht
genomen worden m.b.t. het voldoende afstand houden van elkaar.
Intenties
Reeds opgegeven intenties worden op een later tijdstip opnieuw
ingeroosterd, zodra bekend is vanaf wanneer weer gevierd mag worden.
Delen
Graag vragen wij mede namens de Voedselbanken en de landelijke
Vastenactie om uitdrukkelijk, nu al het vieren is weggevallen, mensen te
motiveren deze beide zo nodige goede doelen royaal te ondersteunen.
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Hiertoe zullen bussen en de bijbehorende rekeningnummers waarheen u
een bijdrage kunt overmaken:
NL93 RABO 0138 9135 36 t.n.v. Voedselbank Stichtse Vecht,
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie.
Daarnaast zal ook een beroep gedaan moeten worden op alle parochianen
om de vele weggevallen bijdragen van collectes e.a. voor het in stand
houden van onze eigen parochie met goede (Paas)giften te compenseren.
NL80 RABO 0310 6231 70 t.n.v. St. Jan de Doper - Breukelen
Verdere aandachtspunten
- Ook de oecumenische vieringen in de Goede Week in de Pauluskerk
komen te vervallen.
- De Eerste Communieviering op zondag 19 april vervalt, naar een geschikt
moment om deze viering later te houden wordt gezocht.
- Door het regeringsbesluit d.d. 23 maart zijn, hoe verdrietig ook, alle
vieringen in onze kerken geannuleerd, in beginsel t/m 31 mei, 1e
Pinksterdag, (met uitzondering dus van de besloten voortgaande
zondagsvieringen : zaterdagavond in Vinkeveen en zondagochtend
Mijdrecht/Wilnis en Maarssen.
- De inloopochtenden in het Bonifatiushuis vervallen. Evenals de
Weeksluitingen in De Driestroom en de vieringen in De Aa.
- De Matthäus Passion op 11 april vervalt.
Tot slot
We worden geconfronteerd met een ongekende crisis in onze nationale, ja
feitelijk wereldwijde gezondheidszorg. Zoals overal waar groepen mensen
bijeenkomen, kunnen en willen ook de kerken zich niet onttrekken aan de
vergaande overheidsmaatregelen: de gezondheid van de mensheid staat
voorop! We hopen en bidden dat het coronavirus snel bedwongen kan
worden en de enorme ellende die het met zich meebrengt zo spoedig
mogelijk voorbij zal zijn. Laat ons daartoe ook in gebed verbonden zijn.
Moge de kracht van het gezamenlijk gebed - waar we ook zijn – vrucht
dragen!
Bij dit alles wensen we elkaar alle goeds, volharding en vertrouwen, de
geloofskracht van Pasen!

Hartelijke groet, pastoraal team St Jan de Doperparochie
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In de Heer zijn overleden:
Op maandag 17 februari is overleden mevrouw Linda Idsinga-Velisek, 91
jaar oud. Zij woonde Linnaeusdreef 20.
Op woensdag 19 februari is overleden de heer Frans Cuppen, oud 94 jaar.
Na vele jaren in Breukelen gewoond te hebben, woonde hij de laatste jaren
in Maarssen.
Op woensdag 4 maart is overleden de heer Wim Spithoven, oud 90 jaar,
hij woonde Keizerskroon 15.
Op maandag 24 maart is overleden mevrouw Geertruida Peereboom,
oud 98 jaar. Zij woonde in De Aa.
Op dinsdag 25 maart is overleden mevrouw Fiet Spithoven-Verheul,
oud 88 jaar. Zij woonde Keizerskroon 15. l
Op vrijdag 27 maart is overleden de heer Wim Scholte, oud 84 jaar. Hij
woonde in De Aa.
Wij bidden dat de Heer deze overledenen zijn vrede schenkt, troost en steun
verleent aan hen die achterblijven.

Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de
Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO
2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering
uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de
parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te
bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
6

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Verslag van parochiebijeenkomst op zondag 23 februari
Beste geloofsgemeenschap van Breukelen,
Namens het parochiebestuur wil ik alle aanwezigen van de
bijeenkomst op 23 februari 2020 in Breukelen bedanken voor
hun komst en inbreng. Zoals beloofd stuur ik u de notulen van
de bijeenkomst. Tijdens de vergadering is aangegeven dat er
de mogelijkheid is om te reageren op de voorgenomen visie
van het kerkbestuur hoe om te gaan met de katholieke
presentie in Breukelen. Graag ontvangen wij eventuele reacties voor 1 april
2020.
Diverse gelovigen spraken tijdens de bijeenkomst hun zorgen uit over de
belangrijke reparaties die nog uitgevoerd moeten worden aan het
kerkgebouw in Breukelen om deze wind- en waterdicht te kunnen maken.
Antoine van Scheppingen, verantwoordelijk voor bouwzaken binnen het
parochiebestuur, zal op zeer korte termijn contact opnemen met de
bouwcommissie van Breukelen om aan te geven welke punten uit de
aangeboden offerte reeds uitgevoerd kunnen worden en voor welke
werkzaamheden nog extra informatie of offertes noodzakelijk zijn.
Er zal op korte termijn ook gekeken worden hoe de toekomstige locatieraad
in Breukelen te vormen, zodat de door de vorige locatieraad ingezette goede
initiatieven weer actief voortgezet kunnen worden en dat in samenwerking
met het parochiebestuur ook verder gewerkt kan worden aan de toekomst
van de katholieke presentie in Breukelen.
Ik wens u allen een goede voortgang van de 40-dagen tijd,
Hartelijke groet,
Mike Turenhout
Vicevoorzitter Parochiebestuur St. Jan de Doper Vecht en Venen
Bijeenkomst Breukelen 23 februari 2020
Kort verslag van de bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van het PB
(waarnemend pastoor (Mgr. Herman Woorts, vicevoorzitter Mike Turenhout
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en Dorothé van Diemen) en parochianen van de locatie Breukelen
gehouden op 23 februari 2020, 12.00 uur, in het kader van de toekomst van
de gemeenschap.
Namens het Pastorale team zijn ook de pastoraal werkers Zr. Monica en Jos
van Os aanwezig. In verband met zaken uit het verleden zijn de oudbestuursleden Theo Goedendorp en Peter van den Oord aanwezig.
Mike opent de vergadering en geeft aan dat de vergadering tot circa 13.30
zal duren. Hij introduceert zichzelf en geeft aan dat hij sinds 1 juni 2019
vicevoorzitter is. Hij verzoekt Mgr. Woorts om de vergadering met gebed te
openen.
Door het overlijden van pastoor Gerard Griffioen zijn er meer prioriteiten
geweest. Daarom is hij blij dat we nu bij elkaar zijn. Hij heeft gemerkt uit
diverse gesprekken dat er veel onduidelijkheid is binnen de gemeenschap
en ook veel verdeeldheid. Dit gaat ten koste van de eenheid.
Mike houdt een korte presentatie, waarbij hij als eerste de structuur
benoemd. Er moet een goede samenwerking zijn tussen het Bisdom en het
parochiebestuur en anderzijds tussen het parochiebestuur en de
locatievertegenwoordiging, welke het bestuursbeleid mede moet uitvoeren.
Daarvoor is het noodzakelijk dat er vertrouwen bestaat tussen het bestuur
en de leden van de locatieraad. In het verleden heeft dat ontbroken en
daarom is besloten om de leden van de locatieraad ontslag te verlenen. Er
wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van de LR.
Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de vitaliteit. Belangrijke
meetpunten hiervan zijn:
• Het aantal kerkgangers
• De levende inkomsten
• Aantal deskundige vrijwilligers
• Staat van het kerkgebouw.

•
Indien een gemeenschap onvoldoende vitaal is, zou het bestuur, na overleg
met het pastorale team, het Bisdom kunnen vragen om deze locatie te
mogen sluiten. Op een vraag of er locaties zijn binnen de parochie die
binnenkort gesloten worden, geeft Mike aan dat hij geen namen wil noemen,
maar dat er wel gemeenschappen zijn die zich ernstig zorgen maken over
hun eigen toekomst. Het beleid van het vorige en huidige bestuur is
overigens geweest om zo lang mogelijk overal te vieren. Dit is ook de reden
waarom er tot op heden geen locaties zijn gesloten c.q. kerken aan de
eredienst zijn onttrokken.
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De levende inkomsten zijn in Breukelen relatief laag, waardoor de lokale
begroting een tekort vertoond. Maar dit is op zich geen reden om een locatie
te sluiten. De parochie is kapitaalkrachtig. Wat het aantal kerkgangers
betreft is er een duidelijke trend en de trend wijst op steeds minder
kerkbezoek. Mike toont de Kaski-cijfers vanaf 2013. In circa 7 jaar is het
kerkbezoek gehalveerd. De Kaski-telling wordt 2x per jaar gedaan en betreft
een opgave van de gemeenschap zelf. De gemeenschap zelf noteert elke
week het aantal bezoekers en volgens hen is het aantal kerkbezoekers
hoger dan de Kaski-cijfers tonen, in ieder geval is er de laatste tijd sprake
van een stabilisatie. Waar het echter om gaat is de trend. De kerkbezoekers
zijn in het algemeen bejaard. Door opname in verpleegtehuizen en sterfte
zal het kerkbezoek de komende jaren verder dalen. Dit is een landelijke
trend, waarbij St. Jan de Doper het relatief nog goed doet.
Mike presenteert de visie van het PB, het betreft nog geen besluit:
Werken aan het realiseren van een Liturgisch steunpunt voor
Breukelen. Wanneer dit steunpunt gerealiseerd is, de kerk van
Breukelen door de bisschop laten onttrekken aan de eredienst.
De realisatie van een liturgisch steunpunt op de plek van het huidige
parochiehuis zal zeker nog een periode van 5 jaar vergen. Het idee voor
deze nieuwbouw is overigens afkomstig van de locatieraad zelve. In 2012 is
hiervoor o.a. door Jos Boss en John Blom een lans voor gebroken en na
diverse overleggen is het PB akkoord gegaan met deze ontwikkeling. Voor
de realisatie moet nog een aantal machtigingen verkregen worden van o.a.
de REA, Raad voor economische aangelegenheden en het Kapittel. Wel is
er een tweetal keren vooroverleg geweest met het Bisdom, o.a. in 2015. Ook
is er gesproken met de bevoegde wethouder. Tot slot is de medewerking
vereist van de Rijksmonumentendienst voor een transformatie. De vitaliteit
en het aantal kerkbezoekers moet daarom geprojecteerd worden ergens in
2025. Hoe vitaal is dan de gemeenschap en kunnen zij een monumentale
kerk, die veel meer zorg en onderhoud vergt nog beheren.
Indien het Liturgisch steunpunt gerealiseerd is, dan wordt de kerk aan de
eredienst onttrokken. Er ontstaat dus geen vacuüm, maar een vloeiende
overgang. Zo is het liturgisch steunpunt ook bedoeld door het Bisdom.
Gedurende een periode van 2 jaar kan er eucharistie gevierd worden en
kunnen er sacramenten worden toegediend. De parochianen kunnen
daarmee wennen aan de nieuwe situatie. Na afloop van die periode
transformeert het liturgisch steunpunt in een pastoraal steunpunt. Daar kan
geen eucharistie meer gevierd worden. Hetzelfde geldt voor Woord- en
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Communievieringen. Wel mogen er gebedsvieringen plaatsvinden en is er
ruimte om elkaar te ontmoeten, te bezinnen etc.
Het Bisdom is van mening dat het vieren van de eucharistie centraal moet
staan. Zij vormt het hart van ons geloof en de eucharistie zou bij voorkeur
met een zo groot mogelijk aantal parochianen gevierd moeten kunnen
worden. Door het gebrek aan priesters, kan helaas maar op een beperkt
aantal plaatsen eucharistie gevierd worden. Dit is ook een van de redenen
dat het Paas triduüm ook dit jaar alleen in Mijdrecht en Maarsen wordt
gehouden. Overigens zijn er andere Bisdommen, waar in het geheel geen of
nauwelijks Woord- en Communiediensten gehouden mogen worden, zoals in
Roermond en Haarlem.
Enkele aanwezigen zijn van mening dat als er geen Woord- en
Communiediensten gehouden kunnen worden, dat dan het hart uit de
gemeenschap gehaald wordt en er snel weinig van de gemeenschap over
zal blijven. Het houden van Woord- en Communiediensten voelt als een
soort verworven recht, maar zoals hiervoor aangegeven is dat niet
vanzelfsprekend.
Een aantal werkgroepen is de afgelopen tijd bezig geweest om naar
alternatieven te kijken, o.a. het verkleinen van de kerk. Dit is in het verleden
op verschillende andere plaatsen binnen het Bisdom wel gedaan. Dit is geen
succes gebleken, omdat vaak na enkele jaren al bleek dat de gemeenschap
het gebouw, waarvoor de parochie als geheel wel verantwoordelijk bleef,
niet kon behappen. Het beleid van het Bisdom is dan ook om daar niet meer
aan mee te werken. Het is een tijdelijke en zeer dure oplossing.
Samenvattend is de visie van het bestuur, dat als er nu niet gekozen wordt
voor een liturgisch steunpunt, waardoor er een Katholieke presentatie in
Breukelen aanwezig blijft, het levensgrote risico bestaat dat de kerk over een
aantal jaren toch wordt gesloten en er dan niets meer is om op terug te
vallen. Het is daarom verstandig om, nu de bakens te verzetten. Wellicht een
keuze voor het halve ei, maar dat is beter dan de lege dop. Immers als
wegens afnemende vitaliteit de kerk aan de eredienst wordt onttrokken zal
het op dat moment bijna zeker niet meer haalbaar zijn om een liturgisch
steunpunt dat na twee jaar een pastoraal steunpunt wordt te realiseren.
Vervolgens wordt er uitgebreid stilgestaan bij het onderhoud van de huidige
kerk. Omdat de visie van het PB is om binnen afzienbare tijd een nieuwbouw
te realiseren, is er in overleg met de LR voor gekozen om het onderhoud van
de kerk tot een minimum te beperken. Immers de waarde van de kerk neemt
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nauwelijks toe door veel onderhoud. De beschikbare middelen kunnen
daarom beter aangewend worden voor de nieuwbouw. Echter de huidige
kerk moet wel wind en waterdicht en veilig worden gehouden. Het lekt nu op
sommige plaatsen en dat kan niet de bedoeling zijn. Er ligt een verzoek bij
het PB om toestemming te geven voor het onderhoud. Het PB komt hier snel
op terug. Overigens besloeg de overgelegde offerte een bedrag van circa €
50.000, terwijl de kosten van het verhelpen van de lekkages circa € 3.000
zouden bedragen. Overigens geldt als uitgangspunt dat er altijd 2 offertes
worden gevraagd bij onafhankelijke partijen, zodat een en ander vergeleken
kan worden. Voor grote uitgaves, is ook een machtiging van het Bisdom
noodzakelijk. Die grens ligt in ieder geval bij € 25.000.
Een aantal parochianen heeft destijds een gift gedaan voor het zogenaamde
renovatiefonds. Genoemd wordt een bedrag van € 300.000. Aan het bestuur
is wel gemeld dat er gebonden giften zouden zijn gedaan, maar stukken met
betrekking tot de exacte omvang en de exacte voorwaardes zijn nimmer
getoond. Het is de bedoeling van het bestuur om deze gelden aan te
wenden voor de nieuwbouw om daarmee langdurig een Katholieke
representatie in Breukelen veilig te stellen. Zoals hiervoor aangegeven acht
het bestuur het getuigen van prudent beleid om alleen noodzakelijk
onderhoud te doen in het geval de kerk zal worden afgestoten.
Vervolgens wordt gesteld dat de voormalige parochie Breukelen veel geld
heeft ingebracht bij de fusie. De fusie is gebaseerd op een decreet van
Kardinaal Eijk. Daarom is de parochie opgegaan in de nieuwe parochie St.
Jan de Doper. Zij is de rechtsopvolger van de voormalige parochie en ook
eigenaar van de gelden. De gelden die bij de fusie bijeen zijn gebracht,
worden wel administratief bijgehouden en het rendement wordt
administratief toebedeeld aan de desbetreffende locatie.
Er is nog een vraag over de Katholieke school in Breukelen. Zij weigeren
medewerking aan catechese, terwijl zij (waarschijnlijk) het predicaat
Katholiek voeren. Op landelijk niveau wordt er over deze problematiek
gesproken met de koepels van onderwijsinstellingen. Praktijk is dat je
afhankelijk bent van de medewerking van de plaatselijke directeur.
Jos van Os houdt een kort slotwoord en Mgr. Woorts sluit de bijeenkomst af
met een gebed.
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Gebed uit de encycliek Laudato Si'
Almachtige God,
U bent aanwezig
in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen,
U omarmt alles wat bestaat met uw liefde.
Stort uw liefdeskracht ook uit over ons,
opdat wij het leven en de schoonheid beschermen.
Overstelp ons met uw vrede,
opdat wij als broers en zusters samenleven,
zonder iemand kwaad te berokkenen.
O, God van de armen,
help ons om hen die uitgestoten en vergeten worden,
en die zo kostbaar zijn in uw ogen,
bij te staan.
Genees ons,
opdat wij beschermers van de aarde worden
en ons niet gedragen als roofdieren.
Genees ons,
opdat wij zaaiers van schoonheid worden
en niet van vervuiling en vernietiging.
Raak de harten van hen die eigen profijt najagen
ten koste van de aarde en van de armen.
Leer ons alles naar waarde te schatten,
en vol bewondering te aanschouwen.
Laat ons op onze weg naar het oneindige licht,
ontdekken hoe diep verbonden wij zijn met alle schepselen.
Dank U omdat U, nu en altijd, bij ons bent.
Wij vragen U, sterk ons in onze strijd
voor rechtvaardigheid, liefde en vrede.
12

Sluitingsdatum kopij
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 3 - 2020) bestrijken de periode
30 mei t/m 19 juli.
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 8 mei
(voor ‘Los’bandig: 19 mei)
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

PASTORAATSGROEP:
Sophie Koster
Nel van Bekkum

tel. 0346-215866
josvanos6@kpnmail.nl

tel. 0346-262998
tel. 0346-250434

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.
ZIEKENBEZOEK AAN HUIS EN/OF IN HET ZIEKENHUIS:
Opgave bij het parochiesecretariaat,
tel. 0346-261633.
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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)

