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‘Los’ bandig 

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen 

www.parochiebreukelen.nl      parochiebreukelen@planet.nl 

 

Bijlage bij het parochieblad ONE  jaargang 7, nr. 5 20 sep/22 nov 2020 
 

‘Coronatijdperk’ 
 

Vanaf 1 juli zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dit heeft ook 
consequenties voor vieringen in de kerk. 
 
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!!! 
(vanaf 27 september begint de viering om 11.00 uur i.p.v. 10.30 uur) 
 

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 

 
 
 

  

http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
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Zo. 20 sept. 10.00 Begin Vredesweek.  
Oecumenische viering in de Pauluskerk 
Voorgangers: Pastor Jos van Os 
   Ds. Martje Ruhulessin 
   Ds. Pieter van Winden 

   
Zo. 27 sept. 11.00 26e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Dave Capucao 
Acoliet:  Amber de Weert 
Lector:  Sjaak van der Post 
Koster:    Wim van Weerdenburg 

Intenties 

Wil de Jager – van den Broek 

Overleden ouders Schoonderwoerd-Verhoef en zoon Frits  

 
Zo. 4 okt. 11.00 27e zondag door het jaar  

Eucharistieviering 
Voorganger:  Mgr. Woorts 
Acoliet:  Amber de Weert 
Lector:    Lies van den Hoven 
Koster:   Thoon Jongerius 

Intenties: 
Ben van Nieuwkerk, Bertus van Drogenbroek, Theo Hoogveldt,  
Lien van Zijl – Sijmons. 
 
Zo. 11 okt. 11.00 28e zondag door het jaar  

Gebedsdienst 
Voorganger:  Pastor Tejo van der Meulen 
Lector:      Annemiek Dijkhuizen 
Koster:      Ed Middelweerd 

Intenties: 
Jo Zaal, Wim Scholte. 
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst.  
 
Zo. 18 okt. 11.00 29e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 
Voorganger:   Priester/Dominicaan Harry Huisintveld 
Misdienaar:    Raina de Weert 
Lector:            Ton Mulder 
Koster:           Martin Streng   
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Intenties 
Riny de Jager-Miltenburg, Eel van Leusden, Riet van Leusden-van der Horst, 
Arie en Mien van Rijn-Kooiman, Wim Verhoef. 
Overleden ouders Spithoven-Verheul. 
   
Zo. 25 okt. 11.00  30e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Dave Capucao 
Acoliet:  Amber de Weert 
Lector:  Amber de Weert  
Koster:  Ad Opperhuizen 

 
Zo. 1 nov. 11.00 Allerheiligen 

Gebedsdienst 
Voorganger: Pastor Jos van Os  
Lector:  Lies van den Hoven 
Koster:   Wim van Weerdenburg  

Intenties: 
Wil de Jager – van den Broek, Cor Heus, Truus Heus – van den Broek, 
Bertus  van Drogenbroek.  
 

Ma. 2 nov. 
 
 

19.00 Allerzielen 
Allerzielenviering op de begraafplaats 
Op het moment van verschijnen van deze ‘Los’bandig is 
vanwege de te nemen coronamaatregelen nog niet 
duidelijk in welke vorm deze viering zal plaatst vinden. 
Zie voor nadere mededelingen t.z.t. onze website: 
parochiebreukelen.nl 
 

Zo. 8 nov. 11.00 32e zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastor Schyns 
Misdienaar: Raina de Weert 
Lector:  Annemiek Dijkhuizen 
Koster:  Hans Veldhuis 

intenties: 
Jo Zaal, Wim Scholte, Lien van Zijl-Sijmons, Reinier Nelis en Toos Nelis-
Baas. 
Jaargedachtenis Nico Schoonderwoerd. 
   
Zo. 15 nov. 11.00 33e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 
Voorganger:   Priester/Dominicaan Harry Huisintveld 
Acoliet:          Amber de Weert 
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Lector:          Amber de Weert 
Koster:         Thoon Jongerius 

intenties: 
Riny de Jager-Miltenburg, Wim Verhoef. 
Overleden ouders Spithoven-Verheul. 
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst 
 
Zo. 22 nov. 11.00 Christus Koning van het heelal 

Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Schyns 
Acoliet:  Amber de Weert 
Lector:  Sjaak van der Post 
Koster:  Ed Middelweerd 

intenties: 
Owen  van Nieuwkerk, zuster Hypolina. 
Overleden ouders Bart Lodder en To Lodder-van Leusden. 
 

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. 
 

Collectes 
 

Zondag 13 september  Werkgroep PI-Nieuwersluis 
Zondag 27 september  Eigen kerk 
Zondag   4 oktober   Wereldmissiedag Kinderen 
Zondag 11 oktober   Eigen kerk 
Zondag 18 oktober   Wereldmissiedag 
Zondag 25 oktober   Diaconie 
Zondag   1 november  Eigen kerk 
Zondag   8 november  Wilibrordzondag (oecumene) 
Zondag 15 november  Eigen kerk 
Zondag 22 november   Nationale Jongerencollecte 
 

In de Heer zijn overleden: 
 

Vrijdag 4 september is overleden Mevrouw Aletta van den Born-Jongerius, 
86 jaar. Zij woonde op Gijsbrecht van Nijenrodestraat 132. 
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De viering ten afscheid (voor genodigden) wordt gehouden op zaterdag 12 
september, 10.30 uur. 
Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdagavond 11 september vanaf 
19.00 uur, in de Johannes de Doperkerk. 
 
Woensdag 19 augustus is overleden mevrouw Martha Frie, 76 jaar. Zij 
woonde in De Aa. Dinsdag 25 augustus heeft de crematie plaats 
gevonden. 
 
Wij bidden dat de Heer deze overledenen zijn vrede schenkt, troost en 
steun verleent aan hen die achterblijven. 
 

Door het H. Doopsel worden in de geloofsgemeenschap opgenomen: 
 

Na de viering op 25 oktober worden om 12.30 uur gedoopt: 
 

Ruan Marthinus Dijkhuizen geboren 01-08-2020,  
zoon van Marcel en Monique Dijkhuizen-Marais 
 

Finn Willem Arthur Dijkhuizen geboren 02-08-2020,  
zoon van Daniël Dijkhuizen en Demi Wallenburg 
 

Rosalie Esmee Goor geboren 10-08-2020,  
dochter van Sanne en Arthur Goor-Dijkhuizen. 
 
Voorgangers zijn pastor Dave Capucao en pastor Jos van Os 
 
Dat zij zich gesteund mogen weten door Gods zegen 
 

Samenkomst geloofsgemeenschap Breukelen 4 oktober. 
 

Zoals in de ONE (pagina 24) vermeld staat heeft het parochiebestuur de 
nieuwe locatieraad (Lies van den Hoven, Thoon Jongerius en Arthur 
Dijkhuizen) voor onze geloofsgemeenschap benoemd 
In de eucharistieviering op 4 oktober in Breukelen zal Mgr. Woorts 
voorgaan. Aan het eind van deze viering zal het Parochiebestuur de 
nieuwe leden van de Locatieraad voorstellen aan de 
geloofsgemeenschap. Aansluitend zal er gelegenheid zijn om toelichting 
te krijgen over het door het Parochiebestuur genomen besluit voor de 
toekomstige katholieke presentie in Breukelen. Vanwege de 
beperkingen en maatregelen die corona ons opleggen is het 
parochiehuis helaas geen geschikte locatie en blijven we ook voor de 
toelichting in onze kerk. 
 

Pastoraatgroep:. Sophie Koster,  Nel van Bekkum van Breukelen 
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Vredesdienst zondag 20 september 2020:  
“Vrede verbindt verschil' 
 
Op zondag 20 september zal er om 10.00 uur 
een oecumenische vredesdienst worden 
gehouden in de Pauluskerk, Straatweg 37 te 
Breukelen. Voorgangers zijn ds. Martje 
Ruhulessin, ds. Pieter van Winden en  
pastor Jos van Os.  
 
Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus breekt 
los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de 
gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en 
simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders 
van het land en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. 
Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten 
helpen. Ook worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de 
voedselbank en bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in 
haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang 
tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.  
 
En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. Over het omgaan 
met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en 
religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit 
oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid 
van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om 
het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven 
hangen in het eigen gelijk. Daarom is de komende Vredesweek gekozen 
voor het thema 'Vrede verbindt verschil'.”  
 
Wij zagen zaken in de Nederlandse samenleving die ons verontrustten, 
onderzoekers bewezen het met onderzoeken: Sociale cohesie neemt af 
als het aantal mensen met verschillende culturele en etnische 
achtergronden groter wordt. Ook al staat ons hoofd er nu misschien niet 
naar, dat kunnen we niet wegdenken. Is door de coronacrisis en alle 
gevolgen ervan het thema dat we samen met de Ambassades van 
Vrede kozen achterhaald, of ongepast? Nee! Wat al in de samenleving 
zat, is uitvergroot.  Juist nu blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe 
vitaal vrede moet zijn. En dat is precies waar we samen met duizenden 
mensen in Nederland aan werken. Hoe belangrijk het is dat mensen 
elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn. 
 
De dienst is ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl / Pauluskerk. 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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We hopen op een fijne oecumenische dienst met elkaar. Vanwege 
de corona maatregelen is er een maximaal aantal beschikbare 
stoelen. 
 
In deze Vredesweek zijn er elke avond gezamenlijke gebedsmomenten 
in onze verschillende kerken, ook zo ‘Verbindt vrede verschil’! - ze 
beginnen steeds om 19.15 uur: 
 
Maandag  21 september Pieterskerk, Straatweg 59 
Dinsdag  22 september Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8 
Woensdag  23 september Pauluskerk, Straatweg 37 
Donderdag  24 september Silo, Karel Doormanweg 49 
Vrijdag  25 september Bovenkamer, locatie Witte Kerkje 
Zaterdag  26 september H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146 
  
Let op: in de ONE staat bij vrijdag 25 september als locatie Poeldijk 9 
vermeld. Om te kunnen voldoen aan de coronavoorschriften wordt deze 
dienst gehouden in het Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8 
 

Eerste communieviering 
 

De voorbereiding voor de eerste 
communie was in volle gang toen na 
het uitbreken van de coronapandemie 
maatregelen werden afgekondigd 
waardoor het niet meer mogelijk was 
vieringen de kerk te houden en dus 
ook niet de eerste communieviering 
en werd de voorbereiding gestaakt. 
Inmiddels is de voorbereiding weer 

hervat en zal op zondag 20 september Mgr. Woorts de eerste communie 
toedienen aan de communicanten tijdens de viering in de Heilig Hartkerk 
in Maarssen, aanvang 12 uur. 
Vanuit onze geloofsgemeenschap zal Moritz Timmer zijn eerste 
communie ontvangen. 
Wij wensen Moritz en zijn familie een mooie dag toe. 
 

Allerzielenviering op de begraafplaats, 2 november 
 

Op maandag 2 november ’s avonds om 19.00 uur gaan we onze 
overledenen gedenken. De nabestaanden van de overledenen van het 
afgelopen kerkelijk jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging.  
Op het moment van verschijnen van deze ‘Los’bandig is vanwege de te 
nemen coronamaatregelen nog niet duidelijk in welke vorm deze viering 
zal plaatst vinden. 
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Zie voor nadere mededelingen t.z.t. onze website: parochiebreukelen.nl 
Wij hopen op een mooie herdenking. 

De groep Rouwpastoraat 
 

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. 
 
Kerkopenstelling tot en met de laatste vrijdag van september.  
De ‘Dagkapel’ blijft vooralsnog dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur  
 

Kerkbijdrage en eventuele extra bijdrage! 
 

Vanwege de afgelasting van publieke vieringen in de 
maanden maart, april en mei en het beperkte 
toegestane aantal bezoekers in de maanden daarna, 
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,--. De inkomstenderving zal ten gevolge 
van de tijdelijke sluiting en de nu geldende beperkte toegang naar schatting 
meer dan € 2.500,-- gaan bedragen. 
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? 
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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). 
 

Verlangen naar Israël 
 

Zou je Israël ook wel eens willen (her)beleven?  
De afgelopen jaren ben ik een aantal malen in Israël geweest. Het was 
voor mij een ongekende ervaring. Op plaatsen te lopen waar Jezus en 
zijn discipelen hebben gewandeld. De woestijn te ervaren. De olijfberg 
af te dalen. Je onder te dompelen in de smeltkroes van Jeruzalem. De 
ontvangst van de Shabbath op vrijdagvond bij de Klaagmuur mee te 
vieren. Maar ook de gesprekken met Joodse en Palestijnse inwoners 
geeft je een ander beeld van het land waar we in de bijbel zoveel over 
lezen. Diverse gemeenteleden hebben bij mij aangegeven ook graag 
een keer naar Israël te willen. Ondanks dat er nu nog veel 
reisbeperkingen zijn, hoop ik dat we volgende jaar weer voorzichtig op 
reis kunnen. Het lijkt mij fantastisch om met gemeenteleden op reis te 
gaan naar Israël en samen Bijbelse plaatsen te bezoeken, maar ook te 
genieten van de natuur.  
Om de reis ook voor gezinnen aantrekkelijk te maken is er een 
afwisselend programma tussen informatief en avontuurlijk 
samengesteld. Je kunt alvast kijken op de website van Israël Idoed 
Reizen onder het kopje gemeentereizen > Breukelen    
(https://www.israelidoedreizen.nl/tour/gemeentereis-israel-breukelen/) 
voor het reisschema in de meivakantie van 2021.  – wordt vervolgd – 

 

Dick Oosthoek 
 

Gevraagd dirigent/organist 
 

Parochie St. Jan de Doper, 
Geloofsgemeenschap Breukelen, 
is per direct op zoek naar een dirigent/organist 
voor ons gemengd koor. 
Het koor (8 leden) zingt tijdens de vieringen op 
zondagmorgen om 10,15 uur en bij rouw en 
trouw. 
We zijn op zoek naar een dirigent/organist die 

beschikbaar is op de tweede zondag van de maand. 
Het orgel is gebouwd door Vermeulen Orgelbouw in 1953, de speeltafel 
is in 2009 gereviseerd. 

https://www.israelidoedreizen.nl/tour/gemeentereis-israel-breukelen/
https://www.israelidoedreizen.nl/tour/gemeentereis-israel-breukelen/
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Salariëring, rechtspositie volgens de richtlijnen van het bisdom. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Van Bekkum, 
telefoon 0346 250434, e-mail: nelvanbekkumvanbreukelen@kpnmail.nl   
Uw sollicitatie kunt u richten aan: 
Parochie St. Jan de Doper 
Locatieraad Breukelen 
Herenstraat 19 
3261 AP Breukelen 
e-mail: parochiebreukelen@planet.nl 
www.parochiebreukelen.nl 
 

Kringloop Breukelen / Garageverkoop 
 

Onze wekelijkse garageverkoop heeft dringend behoefte aan enkele 
vrijwilligers. Lijkt het u leuk en heeft u een paar uurtjes per week of eens 
in de twee weken beschikbaar om ons te assisteren? Meldt u aan! 
Voorkomende werkzaamheden o.a.: in ontvangst nemen van goederen; 
kassabediening e.d. 
De garageverkoop is momenteel alleen op zaterdag van 13.00 uur tot 
16.30 uur geopend. Het is de bedoeling dat we ook weer op 
vrijdagmiddag open gaan. 
Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de 
coördinator Pieter van Eijk, tel. 06-22114162 
 
 
 

 

Sluitingsdatum kopij 
 
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 6 - 2020) bestrijken de periode  
31 oktober t/m 20 december. 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 9 oktober  
(voor ‘Los’bandig: 20 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. 

 

mailto:nelvanbekkumvanbreukelen@kpnmail.nl
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
mailto:p.v.d.hoven@wxs.nl
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De garageverkoop is 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. 

 
 
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 
 
LOCATIERAAD 
Thoon Jongerius     tel. 0346-263032 
Lies van den Hoven    tel. 0346-261073 
Arthur Dijkhuizen     tel 06 31 33 00 58 
 
 
 

http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/
mailto:josvanos6@kpnmail.nl
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PASTORAATSGROEP:  
Sophie Koster     tel. 0346-262998 
Nel van Bekkum     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. 
 
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

