‘Los’ bandig

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

parochiebreukelen@planet.nl

Bijlage bij het parochieblad ONE jaargang 7 nr.4 juli-aug.-sept. 2020
‘Coronatijdperk’
Vanaf 1 juli zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dit heeft ook
consequenties voor vieringen in de kerk.
Mochten tot 1 juli maximaal 30 parochianen bij een viering aanwezig zijn,
vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 parochianen worden toegelaten.
Wel blijven nog een aantal richtlijnen van toepassing:
- de 1,5-meter afstandsregel blijft van kracht
- geen volkszang toegestaan, zang wordt verzorgd door de cantor
- er wordt nog niet gecollecteerd, collectemandjes staan achterin de kerk
- u hoeft zich niet van te voren aan te melden, wel dient u bij binnenkomst
uw naam en telefoonnummer op de presentielijst in te vullen
- bij binnenkomst uw handen ontsmetten
- looproute volgen
- plaats nemen op de met een sticker gemarkeerde plaatsen
- om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed
gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!

Vieringen en intenties.

!!!Let op: afwijkende aanvangstijd!!!
Zo 19 juli

10.30

16e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger:
pastor Dave Capucao
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Lies van den Hoven
Koster:
Thoon Jongerius

Intenties.
Riny de Jager—Miltenburg, Ferry Nieuwstad, Peter van den Ende,
Ab van der Laan, Jan Kloosterhuis, Kees Zuring.
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Zo. 26 juli

10.30

17e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger:
pastor Schyns
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Amber de Weert
Koster:
Ed Middelweerd

Intenties:
Wil de Jager – van den Broek, Jan Kloosterhuis.
Zo. 2 aug.

10.30

18e zondag door het jaar
Gebedsviering
Voorganger:
pastor Jos van Os
Lector:
Sjaak van der Post
Koster:
Martin Streng

Intenties:
Bertus van Drogenbroek, Theo Hoogveldt, Jan Kloosterhuis.
Overleden ouders Spithoven-Verheul
Zo. 9 aug.

10.30

19e zondag door het jaar.
Gebedsviering
Voorganger:
Jos van Os
Lector:
Lies van den Hoven
Koster:
Ad Opperhuizen

Intenties:
Jo Zaal, Lien van Zijl – Sijmons.
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst
Zo. 16 aug. 10.30

20e zondag door het jaar
Gebedsviering
Voorganger:
Zr. Monica
Lector:
Annemiek Dijkhuizen
Koster:
Wim van Weerdenburg

Intenties.
Riny de Jager – Miltenburg, Wim Scholte
Zo. 23 aug. 10.30

21e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Celebrant:
Mgr. Woorts
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Amber de weert
Koster:
Hans Veldhuis
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Intenties:
Adrianus Isaak Zuring
Jaargedachtenis Frits Schoonderwoerd.
Zo. 30 aug. 10.30

22e zondag door het jaar
Gebedsviering:
Voorgangers: Annemiek Dijkhuizen en
Ellen Middelweerd
Koster:
Ed Middelweerd

Intenties.
Wil de Jager – van den Broek
Zo. 6 sept. 10.30

23e zondag door het jaar
Gebedsviering
Voorganger:
pastor Jos van Os
Lector:
Ton Mulder
Koster:
Martin Streng

Intenties.
Cor Heus, Truus Heus-van den Broek, Reinier Nelis en Toos Nelis-Baas
Bertus van Drogenbroek, Lien van Zijl – Sijmons
Zo. 13 sept. 10.30

24e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger:
Pastor Schyns
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Amber de Weert
Koster:
Ad Opperhuizen.

Intenties:
Jo Zaal, Theo Hoogveldt,
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst
Overleden ouders Spithoven – Verheul

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)
De inloopochtenden in het Bonifatiushuis vervallen vooralsnog.
Evenals de Weeksluitingen in De Driestroom en de vieringen in De Aa.
Wanneer hier verandering in komt is momenteel niet duidelijk.
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Collectes
Zondag 19 juli t/m zondag 23 augustus
Zondag 30 augustus
Zondag 6 september
Zondag 13 september

eigen kerk
MIVA
Zonnebloem afd. Breukelen
Werkgroep PI-Nieuwersluis

Van de pastoraatgroep
VIEREN
Eindelijk mogen wij weer samen vieren, in gepaste vorm.
Laten wij hopen dat het zo blijft al blijft het onzeker.
De 1,5 m. afstand blijft, voorzichtigheid blijft geboden.
De bisschoppen hebben aangegeven dat het eerste en voornaamste
waarvoor wij samen kunnen komen de viering van de Eucharistie is, Woord
en communievieringen worden als nog niet gehouden. Als het niet mogelijk
is dat er een priester voorgaat wordt het een Gebedsviering.
Ook als pastor Jos of zuster Monica voorgaat en dat vinden wij jammer.
Wij hebben dat ook kenbaar gemaakt bij het Parochiebestuur!
In onze vieringen, vieren we het leven, ons samen zijn.
Zoals Jezus deed met zijn vrienden. Het leven bestaat uit
vreugde en verdriet, doordat samen te vieren, brengen we het op een
gezamenlijk plan. Vieren geeft ook uiting aan onze dankbaarheid.
Dankbaarheid om al de gaven die we mogen ontvangen en daar hoort toch
de communie bij.
Vieren is geloven in de zin van samenkomen, is een groot geschenk!
De zomervakantie komt eraan, misschien blijft u thuis of trekt u er op uit.
Als u gaat, ga met God. Blijft u thuis, wij wensen u een fijne zomerperiode!
Pastoraatgroep Nel van Bekkum en Sophie Koster

In memoriam Jan Kloosterhuis
Tot onze grote ontsteltenis is op vrijdag 19 juni plotseling overleden onze
organist Jan Kloosterhuis.
Jan was sinds 2 jaar onze vaste organist op de derde zondag van de
maand.
Daarnaast speelde hij wanneer wij hem nodig hadden.
Jan was een geweldige organist en een zeer aimabele man.
Hij vond ons orgel prachtig en speelde de sterren van de hemel.
Jan was niet alleen onze organist maar speelde in verschillende kerken met
veel verschillende vieringen.
Hij was een oecumenisch man en zei vaak ik neem van alle religies wel iets
mee en leer daar veel van.
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Bij het koffiedrinken kwam je hem niet tegen hij speelde graag nog een
poosje door op het orgel ook als de kerk al gesloten was.
Rust in vrede Jan. We zullen je enorm missen.
Namens de P.G. Nel van Bekkum van Breukelen

Openstelling kerkgebouw
Zoals reeds een aantal jaren gebruikelijk is, is onze
kerk in de zomermaanden 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.

Ingezonden mededeling
Beste mede gelovigen van de locatie Breukelen,
Op 23 februari jl. heeft, op initiatief van het parochiebestuur, een
locatiebijeenkomst plaatsgevonden in het parochiehuis. Op deze
bijeenkomst heeft het parochiebestuur haar voorgenomen visie met
betrekking tot Breukelen gepresenteerd en toegelicht. De “voorgenomen
visie” van het parochiebestuur hield in te trachten een liturgisch steunpunt te
realiseren in een nieuw multifunctioneel centrum, ter plaatse van het huidige
parochiehuis. . Uit het door de leden van het parochiebestuur verwoordde in
de bijeenkomst van 23 februari werd geconcludeerd dat een andere
mogelijkheid was om de kerk zo lang mogelijk open te houden waarna, als
de vitaliteit niet meer voldoende zou zijn, een kleiner pastoraal steunpunt
zou resten. De bijeenkomst op 23 februari werd afgesloten met de oproep
van de vicevoorzitter om betere argumenten per mail in te dienen.
Een aantal betrokken parochianen vond het geen werkbare weg om via de
mail betere argumenten in te laten dienen door individuele gelovigen, omdat
dat volgens deze groep niet leidt tot een gemeenschappelijk gedragen
toekomstvisie vanuit onze eigen geloofsgemeenschap en daarmee niet de
eenheid bevordert die wij allen zo belangrijk vinden. De pastoraatgroep werd
van de zorgen in kennis gesteld en gevraagd deel te nemen aan een te
organiseren overleg. Zij heeft laten weten niet deel te willen nemen en ook
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overleg niet gewenst te vinden. Ook de contactpastor is in kennis gesteld
van het voorgenomen overleg van de betrokken parochianen. De groep is
daarna bij elkaar gekomen en heeft de zorgen met elkaar gedeeld.
In die bijeenkomst werd besloten:
1. Dat het goed zou zijn om te peilen hoe de parochianen van onze
geloofsgemeenschap denken over de mogelijkheden die het
parochiebestuur aan ons heeft voorgelegd. Die peiling zou zuiver en
zonder sturing naar één van de alternatieven moeten plaatsvinden.
2. Het woordelijk verslag van de vergadering van 23 februari toe te sturen
aan het parochiebestuur vergezeld van een briefje met kanttekeningen
en aanvullingen op het verslag en het verzoek te bevestigen dat als
besloten werd de kerk zo lang mogelijk open te houden totdat de vitaliteit
dat niet meer mogelijk zou maken, je toch zou eindigen met een
pastoraal steunpunt. In het, door het parochiebestuur toegezonden,
verslag was dit niet terug te vinden.
Bij schrijven van 21 maart(#) hebben wij het woordelijk verslag(#) van de
bijeenkomst op 23 februari, waar wij de beschikking over hebben, en de
kanttekeningen, op het door het parochiebestuur toegestuurde verslag,
toegestuurd aan het parochiebestuur en bij schrijven d.d. 26 maart(#)
hebben wij onze wens tot peilen van de geloofsgemeenschap onderbouwd
voorgelegd.
Bij schrijven d.d. 7 april(#) ontvingen wij een reactie van het
parochiebestuur die maakte dat wij ons nogmaals tot het parochiebestuur
wendden bij schrijven d.d.15 april(#) waarop antwoord kwam via de mail met
verwijzing naar de brief van 7 april.
Uiteindelijk is er een overleg geweest,op 18 juni tussen de voorzitter en
vicevoorzitter van het parochiebestuur en twee vertegenwoordigers (Ed
Middelweerd en Eddy Hoogendijk) van onze groep. Van die bijeenkomst is
een verslag gemaakt dat door alle deelnemers geaccordeerd is(#).
Conclusie van dat overleg was dat een peiling niet toegestaan werd. Het
parochiebestuur komt op 6 juli bijeen en is voornemens dan een besluit te
nemen over hoe verder met Breukelen.(op moment van indienen van de
kopij voor de Losbandig was bij ons nog niet bekend wat besloten is).
Duidelijk werd dat het parochiebestuur ging voor de vorming van een
liturgisch steunpunt in een te realiseren multifunctioneel centrum en sluiting
van de kerk op moment van realisatie. Na twee jaar zal dat liturgisch
steunpunt overgaan in een pastoraal steunpunt. Hierbij werd door het
parochiebestuur ervan uitgegaan dat het, nadat het besluit genomen is, nog
5 tot 7 jaar zou duren voordat een liturgisch steunpunt zou zijn gerealiseerd.
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Veel zal hierbij, volgens het parochiebestuur, afhangen van de vitaliteit van
onze geloofsgemeenschap. Voorts werd duidelijk dat restauratie van onze
kerk niet meer aan de orde zal zijn.
Van al onze correspondentie en activiteiten hebben wij de pastoraatgroep en
de contactpastor in kennis gesteld.
Loes Boss, Ton Evers, Eddy Hoogendijk, Annie Kamp, Ko Kooiman, Gé
Leenders, Ed Middelweerd, Sjaak van der Post, Co van Rijn en Qury
Woerden.
# de stukken aangeduid met dit teken kunnen u desgewenst, op verzoek,
digitaal worden toegezonden door één van de hierboven genoemde
betrokken parochianen.

Van de contactpastor
Beste parochianen,
Nu we deze Losbandig net voor de vakantietijd samenstellen is het
definitieve besluit van het parochiebestuur omtrent de voortgang van ons
kerkzijn hier in Breukelen nog niet bekend.
In afstemming met het parochiebestuur zal deze zomer een nieuwe
locatieraad voor onze geloofsgemeenschap vorm krijgen. Deze locatieraad
zal ons dan over alle verdere voortgang informeren. De zorgen en de grote
betrokkenheid van velen in onze geloofsgemeenschap zijn bekend en
worden zeer gewaardeerd. In wezen is er geen sprake van tegengestelde
inzichten: alle toekomstige ontwikkelingen zullen ook hier, zoals overal, in
hoge mate worden bepaald door onze vitaliteit en saamhorigheid. Van harte
roep ik, zeker in deze ‘na-corona-doorstart-fase’, een ieder nogmaals op
hieraan op alle mogelijke wijzen bij te dragen.
Allereerst wens ik ons allen nu een gemoedelijke, ontspannen, ja een
inspirerende en hartverwarmende zomertijd toe !
Jos van Os, contactpastor Breukelen
(p.s. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan het voor ons kerkgebouw
benodigde klein onderhoud.)

Onderhoud Kerkgebouw
Sinds kort mogen we weer van onze vertrouwde kerk gebruik maken om te
vieren. Ook al is dat met veel beperkingen. Gelukkig hebben we de
afgelopen maanden toch rust en persoonlijke verdieping kunnen vinden in
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de dagkapel die ingericht is in de entree van onze kerk. Daarmee is een
wens van velen in vervulling gegaan en blijkbaar voldoet de dagkapel ook
aan een behoefte want er wordt zowel door parochianen als door andere
bezoekers dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot rust, stilte en
gebed.
In de afgelopen maanden was er weliswaar geen viering in de kerk, maar er
was toch activiteit. Op verzoek van het Parochiebestuur zijn er offertes
opgevraagd voor noodzakelijk onderhoud aan het kerkgebouw. In de
bestuursvergadering van 6 juli j.l. heeft het Parochiebestuur opdracht
gegeven voor de uitvoering.
De werkzaamheden betreffen enerzijds activiteiten om veilig en netjes te
kunnen kerken en anderzijds activiteiten om het gebouw in stand te houden.
Op een aantal plaatsen bij de gebrandschilderde ramen wordt ingescheurd
metselwerk met gaas ingepakt om gevaar door vallende stenen te
voorkomen. Ook wordt struikelgevaar bij de entree aangepakt, al blijft de
kans dat door blijvende inklinking van de ondergrond er in de loop der tijd
toch weer plaatselijke verzakkingen ontstaan of terugkomen. Tot slot wordt
de elektrische installatie op de zolder gefatsoeneerd en veilig gemaakt om
brand door kortsluiting te voorkomen.
Aan de buitenzijde van onze kerk wordt het lekkende zinken roevendak
vernieuwd, wordt het zinken dak van de stookruimte vernieuwd (zodat de
ketels niet onder water komen te staan en definitief uitvallen) en worden er
diverse kleine lekkages in het hoofddak verholpen. Met deze herstellingen
houden we de kerk waterdicht en wordt vervolgschade voorkomen.
De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal na de bouwvak
worden ingepland. In principe zullen we geen overlast ondervinden door de
werkzaamheden. Wel zal het resultaat zichtbaar zijn voor de oplettende
kijker. Na de uitvoering kunnen we weer een tijdje vooruit, in afwachting van
besluitvorming over de toekomst van het gebouw.
Arthur Dijkhuizen
MIVA collecte
Op 29 en 30 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats.
Dit jaar vragen wij uw aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh.
De bestemming van pionier Anwar
Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens van
Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is hier heel
schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier te verzachten.
Anwar zet zich hier dag en nacht voor in.
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Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen in Bangladesh
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van Myanmar naar
Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van het grootste
vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in
mogen ze niet.
In dit uitzichtloze bestaan zorgt Pionier Anwar voor deze mensen. Een
ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische
zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met
meer ambulances.
Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die
zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met
onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

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,--.
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).
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Sluitingsdatum kopij
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 5 - 2020) bestrijken de periode
18 juli t/m 13 september.
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 21 augustus
(voor ‘Los’bandig: 1 september)
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.

Met ingang van 11 juli is de garageverkoop voorlopig alleen op
zaterdag geopend.

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

10

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.

11

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)

