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‘Los’ bandig   2
e

 versie (datum 8 juni) 

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen 

www.parochiebreukelen.nl      parochiebreukelen@planet.nl 

 

Bijlage bij het parochieblad ONE  jaargang 7  nr.3  juni - juli 2020 
 

‘Coronatijdperk’ 
 

Vanaf 14 juni gaan wij in onze parochie weer vieren, wel zijn de 
consequenties vergaand. 
 
Bijgaand bij deze ‘Los’bandig treft u een brief aan van waarnemend pastoor 
Mgr Woorts namens het pastoraal team en het parochiebestuur, met op de 
achterzijde de voorzorgsmaatregelen om verantwoord bijeen te komen in de 
kerk.. 
 
In de maand juni worden vieringen gehouden met maximaal 30 personen, dit 
is exclusief de celebrant, lector, cantor, organist en koster; er zal dus plaats 
zijn voor 30 parochianen.  
 
Deelnemende parochianen dienen zich van tevoren aan te melden;  
zij mogen geen symptomen van ziekte bij zich dragen; ze worden bij de 
ingang ontvangen en naar vastgestelde plaatsen geleid, alles op voldoende 
afstand van medeparochianen (ten minste 1,5 meter). 
Er wordt geen collecte gehouden. Achterin de kerk staat een collectebus 
waarin u uw bijdrage kunt deponeren. 
 
Vanaf juli mogen mogelijk meer mensen naar de kerk komen (maximaal 
100), maar blijft waarschijnlijk hetzelfde aanmeldsysteem van kracht; en 
uiteraard volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen van de overheid. 
 
Hoe u zich kunt aanmelden als u een viering wilt bijwonen: 
 

bij:  Mevrouw Nel van Bekkum 
 telefoon 0346 250434, bij voorkeur tussen 16.00 en 18.00 uur 
 
(U kunt zich aanmelden in de week voorafgaand aan de viering. Melden 
zich meer kerkgangers dan is toegestaan, dan komen de ‘boventalligen’ 
op een lijst voor deelname de eerstvolgende viering.) 
 

http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
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Om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed 
gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!  
Bij het aanmelden wordt naar uw gezondheid geïnformeerd. 
 
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/ 
 

Vieringen en intenties. 
 

!!!Let op: afwijkende tijden!!! 
 

Zo. 31 mei 11.00 Eerste Pinksterdag 
Vanuit de Pieterskerk wordt via RTV Stichtse Vecht de 
oecumenische viering uitgezonden. 
Zie artikel verderop in ‘Los’bandig. 

   
Zo.   7 juni  Geen viering 
 
Zo. 14 juni 10.30 Eucharistieviering  
  Voorganger: Pastor Dave Capucao 

Acoliet: Amber de Weert 
Lector:  Annemiek Dijkhuizen 
Koster:  Ed Middelweerd 

Intenties: 
Jo Zaal, Ben van Nieuwkerk, Lien van Zijl-Sijmons, Truus Bekker , Riny de 
Jager – Miltenburg. Bertus van Drogenbroek 
overleden ouders Weijmer-Dijkhorst, overleden ouders Spithoven-Verheul 
jaargedachtenis voor Toos Nelis-Baas en Reinier Baas 
jaargedachtenis voor Jopie Habraken-van der Horst. 
Jaargedachtenis Joanna Schoonderwoerd-Verhoef. 
Jaargedachtenis Joop Bosman 
 
Zo. 21 juni 10.30 Gebedsviering (geen communie uitreiking) 

Voorganger: Pastor Jos van Os 
Lector:  Sophie Koster 
Koster:  Martin Streng 
 
 
 
 

https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/johannesdedoper-breukelen/
https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/
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Intenties: 
René en Jos Boss, Donna Visser, Wim Verhoef, Wil de Jager - van den 
Broek, Bram van Veenendaal, Jo Zaal, Toos van Leusden-Janssen,  
Jan van Leusden, 
Overleden ouders Verhoef-Gersen,  
Jaargedachtenis Lien van Zijl-Sijmons. 
Jaargedachtenis Jan de Langen, 
Jaargedachtenis Henk Toussaint 
 
Zo. 28 juni 10.30 Gebedsviering (geen communie uitreiking) 

Voorganger: Lies van den Hoven 
Lector  Lies van den Hoven 
Koster:  Ad Opperhuizen 

Intenties: 
Riny de Jager-Miltenburg, Wim Verhoef, Cor Heus, Truus Heus van den 
Broek, Wil de jager-van den Broek, Bram van Veenendaal,  Annie Zuring, 
Wim Verhoef,  
overleden ouders Bart Lodder en To Lodder-van Leusden,  
jaargedachtenis voor Truus Bekker-Jonker. 
Jaargedachtenis Kees Klomp 
 
Zo.   5 juli 10.30 Eucharistieviering  

Voorganger: Mgr. H. Woorts 
Acoliet: Amber de Weert 
Lector:  Amber de Weert 
Koster:  Wim van Weerdenburg 

Intenties: 
Reinier Nelis, Toos Nelis-Baas, Riny de Jager-Miltenburg, \Lien van Zijl-
Sijmons, Wil de Jager-van den Broek, Riet van den Hoven-Blaauw 
Overleden ouders Schoonderwoerd-Verhoef en zoon Frits, 
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst, Overleden ouders Wiegmans -Goes, 
Overleden ouders van Rijn-van Rijn, 
Jaargedachtenis Lambrecht van Eekelen 
 
Zo. 12 juli 10.30 Gebedsviering (geen communie uitreiking) 

Voorganger: Pastor Jos van Os 
Lector:  Annemiek Dijkhuizen 
Koster:  Hans Veldhuis 
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Intenties: 
Jo Zaal, Ben van Nieuwkerk,  Wim Verhoef, Cor Heus, Truus Heus -van den 
Broek, Ans van den Hoven – Verkleij, Cees van den Hoven,  
overleden ouders Weijmer-Dijkhorst, overleden ouders Bart Lodder en  
To Lodder-van Leusden 
 
Zo. 19 juli 10.30 Gebedsviering (geen communie uitreiking) 

Voorganger: Pastor Jos van Os 
Lector:  Lies van den Hoven 
Koster:  Thoon Jongerius 

Intenties: 
Riny de Jager-Miltenburg, Kees Zuring, Jo Zaal, Cor Heus,  
Truus Heus-van den Broek, 
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst. 
Overleden ouders Spithoven-Verheul 
 

Oecumenische Pinksterdienst op 31 mei 2020, vanuit de 
Pieterskerk, is te volgen via RTV Stichtse Vecht  
 

Met Pinksteren vieren we met elkaar de uitstorting van 
de Heilige Geest,  de Geest van God die grenzen 
doorbreekt en mensen aan elkaar verbindt.  
Ook dit jaar wilden wij het Pinksterfeest weer graag 
samen met u vieren in het park Boom en Bosch te 
Breukelen. Door de Corona crisis is dit helaas niet 
mogelijk.  
De oecumenische dienst zal nu via RTV Stichtse Vecht digitaal te volgen zijn 
(RTV Stichtse Vecht op Ziggo kanaal 44 of KPN kanaal 1332 en via RTV 
Stichtse Vecht: http://live.rtvsv.nl/tv/) 
Deze wordt vanuit de Pieterskerk uitgezonden en begint om 11 uur. 
Voorgangers zijn Ds. Bert Aalbers, Pastor Jos van Os, Ds. Krijn Hage 
en Ds. Frank Schneider.  
 

De dienst is ook (ook later) te beluisteren via www.://kerkomroep.nl. 
 

We hopen volgend jaar weer samen Pinksteren in Park Boom & Bosch 
te kunnen vieren.  
 

We wensen u ondanks alles fijne Pinksterdagen! 
Werkgroep Oecumene 

 
 
 

http://live.rtvsv.nl/tv/
http://www./kerkomroep.nl
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Openstelling kerkgebouwen 
 

Zoals reeds een aantal jaren gebruikelijk is, is onze 
kerk op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
geopend om zo de gelegenheid te bieden een moment 
van bezinning te hebben in het vertrouwde eigen 
kerkgebouw, te bidden, een kaarsje aan te steken. 
Bij de openstelling wordt er nauwlettend op toegezien 
dat de regels door eenieder in acht genomen worden 
m.b.t. het voldoende afstand houden van elkaar.  
 
Daarnaast is er in de hal van de kerk een ‘tijdelijke dagkapel’ ingericht. 
Deze is dagelijks geopend van 10.00 tot. 17.00 uur. 
Van harte uitgenodigd. 
Zie voor meer informatie pagina 25 van de ONE 
 
De inloopochtenden in het Bonifatiushuis vervallen. Evenals de 
Weeksluitingen in De Driestroom en de vieringen in De Aa. 
 
 

In de Heer is overleden: 
 

Op woensdag 1 april is overleden mevrouw Toos Schoonderwoerd-
Roeleveld, oud 82 jaar. Zij woonde in ‘t Heycop.  
 
Wij bidden dat de Heer deze overledene zijn vrede schenkt, troost en steun 
verleent aan hen die achterblijven. 
 

Kerkbijdrage en eventuele extra bijdrage! 
 

Vanwege de afgelasting van publieke vieringen 
in de afgelopen maanden en het beperkte 
toegestane aantal bezoekers in de maand juni, 
lopen parochies heel wat collecte-inkomsten 
mis. De behoefte aan pastorale nabijheid is 
juist in deze onzekere tijd groot, maar niet 
iedereen zal zich onmiddellijk realiseren dat 
ook voor parochies de kosten doorlopen: 
kerken in Nederland zijn immers volledig 
afhankelijk van giften van gelovigen.  
 
In 2019 bedroegen de inkomsten uit de collectes voor pastoraatsbijdrage en 
collectes voor eigen kerk in totaal € 6.427,--. 
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Dat is gemiddeld per week € 124,--. Resulterend in een geschatte 
inkomstenderving in deze periode van ca.€ 1.800,--. 
Ook de huuropbrengst van het Parochiehuis zal naar verwachting lager 
uitvallen ten gevolge van het vervallen van diverse activiteiten. 
 
U zult begrijpen dat door deze situatie uw kerkbijdrage meer dan nodig 
is! Heeft u de bijdrage 2020 reeds betaald, misschien mogen we u 
vragen om een extra bijdrage? 
 

U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer:  
NL80 RABO 0310 6231 70 t.n.v. St. Jan 
de Doper Breukelen. 
(kerkelijke instellingen worden door de 
belastingdienst als ANBI aangemerkt. Uw 
bijdrage is dus (met inachtneming van de 
regels) aftrekbaar van de belasting). 

 

Koninklijke onderscheiding voor Nel van Bekkum-van Breukelen 
 

Op 24 april heeft ons pastoraatsgroepslid Nel van Bekkum 
een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-
Nassau) ontvangen. Helaas kon vanwege de crisissituatie de 
onderscheiding niet op 24 april worden opgespeld, dit zal op 
een later tijdstip plaats vinden. 
In plaats van de feestelijke bijeenkomst waar de 
burgemeester de lintjes opspeldt kregen acht inwoners van 
Stichtse Vecht een persoonlijk telefoontje van burgemeester 
Ap Reinders. Hij vertelde hen het heuglijk nieuws dat het 
Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te 
benoemen in een ridderorde. In dit gesprek vertelde hij de 
gedecoreerden in spe waarom hun deze eer te beurt is 
gevallen en feliciteerde hij ze namens het gemeentebestuur 
met hun bijzondere onderscheiding. 

 
Nel van Bekkum wordt vooral onderscheiden vanwege haar langdurige 
vrijwilligerswerkzaamheden en verdiensten voor kerk en samenleving. Zo 
was zij lid diaconie en voorzitter van het parochiebestuur bij H. Pius X 
Parochie in Den Haag, lid schoolbestuur van de Johannes Baptistaschool in 
Den Haag, coördinator, mede-initiator en vrijwilliger bij Nederlandse 
Hospicevereniging, bestuurslid beleid en personeel van Stichting Vrijwilligers 
Terminale Zorg (VTZ) Breukelen, lid bezoekgroep van onze 
geloofsgemeenschap, initiatiefnemer oecumene in Breukelen, reeds vele 
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jaren lid van onze pastoraatsgroep, vrijwilliger en pianiste bij de weeksluiting 
voor bewoners van zorgcentrum de Aa, de Angstel en ’t Heycop, namens 
onze geloofsgemeenschap lid van de oecumenische liturgiecommissie 
Pauluskerk, secretaris Stichting Makom Ma Wouri (Vrienden van Kameroen) 
te Breukelen. Deze stichting verleent humanitaire hulp aan weeskinderen, 
gehandicapten en slachtoffers van het hiv-virus in Kameroen. Daarnaast 
heeft zij in 2013 de fusie begeleid tussen Stichting Vrijwilligers terminale 
Zorg en Thuis Sterven. 
Tot op de dag van vandaag is Nel breed betrokken bij alles wat er speelt 
binnen de kerk, Zij is één van de dragende krachten van de 
geloofsgemeenschap. 
 
Nel zou die betreffende ochtend rond 11 uur door de burgemeester gebeld 
worden. Haar dochter Annemiek en schoonzoon Arthur zorgden ervoor op 
tijd bij Nel in ’t Heycop aanwezig te zijn. Zij wilden de reactie van 
moeder/schoonmoeder niet missen bij het horen van het nieuws en zorgden 
natuurlijk ook voor gebak en bloemen. Ook had Annemiek samen met ds. 
Dineke Figee geregeld dat Martine Dannenberg met haar blaasinstrument 
buiten bij ’t Heycop present was. Na een seintje van Annemiek, werd Nel op 
haar balkon uitgenodigd en speelde Martine 2 coupletten van het Wilhelmus 
en nóg een mooi lied. Zo kon Nel van harte gelukwenst worden en zij was 
daar - ook vanuit de verte - zichtbaar door aangedaan. Helemaal goed dus, 
geen zorgen dat er geen andere bezoekers waren, de muziek maakte immer 
álles goed !! 
Nel ook namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd, het is je 
zeer gegund. 
 

Gefeliciteerd! 
 

Onze acoliet Amber de Weert is geslaagd voor 2-talig VWO. 
De pastoraatsgroep wil haar, namens onze 
geloofsgemeenschap, heel hartelijk feliciteren met dit 
prachtige diploma.  
 
We wensen Amber veel succes met haar verdere studie. 
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Sluitingsdatum kopij 
 

De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 4 - 2020) bestrijken de periode  
18 juli t/m 13 september. 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 26 juni 
(voor ‘Los’bandig: 7 juli)  
 
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 
 
Postadres pastoraatsgroep en locatieraad:  
Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen. 
 
 
 
 

mailto:parochiebreukelen@planet.nl
mailto:p.v.d.hoven@wxs.nl
http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/
mailto:josvanos6@kpnmail.nl
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OPGAVE INTENTIES 
Intenties voor een viering kan men opgeven  
bij het parochiesecretariaat,    tel. 0346-261633 
Betaling op rekeningnummer           NL24 RABO 0310 6004 13  
              t.n.v. St. Jan de Doper - Breukelen. 
 
KERKBIJDRAGE:  
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken naar: 
rekeningnummer.            NL80 RABO 0310 6231 70.  
               t.n.v. St. Jan de Doper – Breukelen 
 
ROOMS-KATHOLIEKE BASISSCHOOL ‘WILLIBRORDUS’: 
G.S. van Ruwiellaan 1,            3621 XD Breukelen,  
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. 
 
 
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

