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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.6  nov.- dec. 2020 
 

 

Herinnering 
 

Bij de vorige ‘Los’bandig was een brief en een acceptgirokaart bijgevoegd 
betreffende de jaarlijkse bijdrage voor de papieren versie van de ONE en 
‘Los’bandig. De bijdrage voor het seizoen 2020/2021 bedraagt € 12,50. 
Wilt u de papieren versie van ons parochieblad blijven ontvangen en heeft u de 
bijdrage nog niet betaald, dan kunt u alsnog € 12,50 overmaken op 
rekeningnummer NL24 RABO 0310 6004 13 t.n.v. St. Jan de Doper – 
Breukelen 
 

‘Coronatijdperk’ 
 

Begin oktober zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Dit heeft ook 
consequenties voor vieringen in de kerk. 
 
Er mogen maximaal 30 parochianen worden toegelaten. 
Wilt u een viering bijwonen, dan dient u zich van tevoren aan te 
melden. 
Dit kunt u telefonisch doen bij ons pastoraatsgroep-lid Nel van Bekkum, 
telefoon 0346-250434 (bij voorkeur tussen 17.00 en 19.00 uur) 
 
Wel blijven 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 dient bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer op de presentielijst in 
  te vullen 
- bij binnenkomst uw handen ontsmetten 
- looproute volgen 
- plaats nemen op een met een sticker gemarkeerde plaats 

- om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed  

  gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!  
 

 
 
 

http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
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Vieringen en intenties. 
Zo. 1 nov. 11.00 32e zondag door het jaar.                   Allerheiligen 

Woord- en communieviering. 
Voorganger:  pastor Jos van Os 
Lector:   Lies van den Hoven 
Koster:   Wim van Weerdenburg 

Intenties. 
Cor Heus, Truus Heus – van den Broek, Wil de Jager – van den Broek, 
Bertus van Drogenbroek, Johan Mensink, Wim Scholte, Cees van den Hoven, 
Jaargedachtenis Ans van den Hoven- Verkleij. Overleden ouders Miltenburg-
van den Broek en kinderen. 
 
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 
Lector:           Amber de Weert 
Acoliet:           Amber de Weert 
Koster:           Thoon Jongerius 

Intenties: 
Riny de Jager – Miltenburg, Wim verhoef, René en Jos Boss. 
Overleden ouders Spithoven – Verheul, overleden ouders Weijmer – Dijkhorst 
 
Zo. 22 nov 11.00 34e  zondag door het jaar.          Christus Koning. 

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. 
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Zo. 29 nov 11.00 1e zondag van de Advent 
Woord- en communieviering. 
Voorganger:  pastor Jos van Os 
Lector.  Ton Mulder 
Koster:   Martin Streng 

Intenties:  
Wil de Jager – van den Broek, Bram van Veenendaal en familie van 
Veenendaal – van Leusden 
 
Zo. 6 dec. 11.00 2e zondag van de Advent 

Eucharistieviering 
Voorganger:  Pastor Schyns 
Acoliet:  Amber de Weert 
Lector:  Lies van den Hoven 
Koster:  Ad Opperhuizen 

Intenties. 
Cor heus, Truus Heus-van den Broek, Bertus van Drogenbroek, Wim Verhoef, 
Alet van den Born, Kees Klomp. 
Jaargedachtenis Mevr. Weijmer-Dijkhorst. 
 
Zo. 13 dec. 11.00 3e zondag van de Advent 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  Jos van Os 
Lector:  Annemiek Dijkhuizen 
Koster:  Wim van Weerdenburg. 

Intenties. 
Jo Zaal, Wim Scholte. 
Overleden ouders Spithoven – Verheul 
Jaargedachtenis Leny van Rijn – van Rijn. 
 

Zo. 20  dec. 11.00 4e Zondag van de Advent 
Woord- en communieviering. 
Voorganger:  Jos van Os 
Lector:   Sjaak van der Post 
Koster:  Hans Veldhuis 

 

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) 
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In de hal van de kerk is een ‘tijdelijke dagkapel’ ingericht. 
Deze is dagelijks geopend van 10.00 tot. 17.00 uur. 
Van harte uitgenodigd. 
 

Oecumenische vespers in de Adventstijd 
 

De Werkgroep Oecumene organiseert 
vooralsnog in de adventstijd weer vespers. Deze 
vinden plaats op dinsdag 1, 8, 15 en 22 
december 2020 in de Pauluskerk, Straatweg 37 
te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 
uur. In verband met de corona maatregelen is er 
dit jaar na afloop geen koffie en thee. U bent 
van harte welkom. 

 

Allerzielen 2 november 2020   -   ‘anders’ 
 

U zult begrijpen dat we dit jaar de herdenking voor onze overledenen op 2 
november helaas niet op de gebruikelijke manier kunnen houden, in de 
aula en op de begraafplaats. 
Om toch enige aandacht te schenken aan de mensen die in het afgelopen 
jaar zijn gestorven, hebben we de nabestaanden uitgenodigd op 1 
november, in de viering van Allerheiligen. 
De namen van de overledenen zullen dan genoemd worden en er zal een 
kaars worden aangestoken. 
Uitvaarverzorging van Dijk schenkt ons de kaarsen. 
Verder mag ieder die dat wil een kaars meenemen om die op zijn/haar 
eigen tijd naar het graf te brengen of thuis in een gedachtenishoekje te 
branden. 
Zo geven we toch aan dat we onze dierbaren niet vergeten. 
We hopen van harte dat we volgend jaar weer op onze gebruikelijke 
manier kunnen gedenken. 

                                   De groep Rouwpastoraat. 
 

Collectes 
 

Zondag   1 november  Eigen kerk 
Zondag   8 november  Wilibrordzondag (oecumene) 
Zondag 15 november  Eigen kerk 
Zondag 22 november   Nationale Jongerencollecte 
Zondag 29 november  Adventsactie 
Zondag   6 december  Adventsactie 
Zondag 13 december  Adventsactie 
Zondag 20 december  Adventsactie 
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In de Heer zijn overleden: 
 

Op woensdag 6 september is mevrouw Coby Visser-van Hamersveld, in de 
leeftijd van 82 jaar, overleden. Zij woonde Nieuweweg 38 in Breukeleveen. 
De uitvaart heeft op maandag 14 september plaats gevonden. 
 
Op donderdag 17 september is overleden de heer Leonardus van 
Klaveren, in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde in De Angstel. De uitvaart 
heeft plaats gevonden op woensdag 23 september. 
 
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: 
 

Op zaterdag 14 november wordt Dilan Andres van Zoen in onze kerk door 
pastor Schyns gedoopt. De familie Van Zoen woont op de Karel 
Doormanweg. 
 
Op zaterdag 28 november wordt Julian Rottmann in Vinkeveen door pastor 
Schyns gedoopt. De familie Rottmann woont op het Domineeslaantje 
 
We wensen de familie Van Zoen en de familie Rottmann een mooie dag 
toe. Dat zij zich gesteund mogen weten door Gods zegen 
 

Bedankje. 
 

Wat een verrassing was het voor Thoon en mij om een boeket bloemen 
aangereikt te krijgen omdat we 2 oktober 50 jaar getrouwd waren. Het 
maakte veel emoties los en we voelden ons gedragen door het applaus 
van medeparochianen. De week aansluitend mochten we nog veel lieve 
felicitaties ontvangen. Heel hartelijk bedankt allemaal.  

Thoon en Wilma. 

Locatieraad 
 

In de ONE (pagina 25) kunt u lezen dat in de viering op zondag 4 oktober 
onze nieuwe locatieraad door het parochiebestuur is voorgesteld. 
Onderstaand stellen de leden van de locatieraad zichzelf aan u voor. 
 
‘Vandaag, 4 oktober 2020, ben ik , samen met 3 andere geloofsgenoten 
door Mgr. Woorts, voorzitter van ons parochiebestuur, benoemd als lid van 
de Locatieraad Breukelen. 
Waarom heb ik me daar toch weer toe laten verleiden? 
Omdat ik het heel belangrijk vind dat er in Breukelen een plek blijft om, in 
welke vorm dan ook, te blijven vieren. Een eigen plek is kostbaar. En we 
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kunnen er, hoe dan ook, vanuit gaan dat onze kerk, het gebouw, niet kan 
blijven bestaan voor onze slinkende geloofsgemeenschap.  
Nu is er nog tijd om een voorziening te treffen, zodat we toch een eigen 
plek houden om samen te komen.  
En zoals onze vicevoorzitter Mike Turenhout zei: Het zal op zijn minst nog 
5 tot 7 jaar duren. We krijgen tijd om eraan te wennen. En misschien went 
het nooit, maar het is de realiteit. We kunnen de kosten niet meer dragen 
die onze mooie kerk vraagt. 
En een geloofsgemeenschap draait, naar mijn mening, ook en vooral om 
mensen. 
Daar doe ik het voor! 

Lies van den Hoven 
 

Wie ben ik? 
Mijn naam is Arthur Dijkhuizen. 
Katholiek van geboorte, misdienaar, doop, 1e communie, vormsel, huwelijk. 
Sinds kort trotse opa van 3 kleinkinderen die 25 oktober gedoopt zijn. 
Katholiek in hart en nieren ook al ben ik niet wekelijks in de kerk. Ik ben er 
trots op katholiek te zijn en sinds een aantal jaar draag ik dit ook uit, zowel 
in mijn familie als in mijn vriendenkring en op het werk. 
Mijn beroep is bouwprojectmanager, professioneel directievoerder voor 
complexe bouwprojecten en bouwtechnisch gebouwbeheer. Nieuwbouw, 
renovatie, restauratie, onderhoud van alle soorten gebouwen. Van stadhuis 
tot wolkenkrabber, winkel, ambassade of penicillinefabriek tot ………. Maar 
nog geen kerk! 
Al ruim dertig jaar Breukelaar en maatschappelijk actief in Breukelen en 
omgeving. Ik vindt het belangrijk om onderdeel te zijn van onze 
geloofsgemeenschap. Daarom wil ik mij inzetten in de locatieraad met taak 
gebouwzaken. Het werd tijd en ik ben er aan toe om mij daarvoor in te 
zetten. 

Arthur 
 

Mag ik mij voostellen? 
Thoon Jongerius is mijn naam, mijn roots liggen in Utrecht, waar ik naar 
school ging en al snel in de vroege ochtend misdienaar was. Bij 
hoogtijdagen zoals Pasen en Kerstmis hielp ik altijd de koster met de 
nodige voorbereidingen van de hoogmissen, die waren er in die jaren in 
grote aantallen, in de jaren 50. 
In 1970 trouwden Wilma en ik en kwamen min of meer bij toeval in 
Breukelen te wonen, waar we nu nooit meer vandaan willen, een goede, 
lieve vriendin van ons zei altijd: ”Ik ga alleen verhuizen als alle mensen die 
me lief zijn mee verhuizen!” Zo voelen wij dat ook. 
Door het overlijden van onze zoon Martijn in 1979 ben ik me gaan 
realiseren dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook voor je medemens. 
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Dat maakte dat ik me ben gaan inzetten voor onze Johannes de 
Doperparochie, door plaats te nemen in de parochievergadering en een 
cursus te gaan volgen waardoor ik met beschikbaar kon stellen om voor te 
gaan in Woord en Communie vieringen en avondwaken. 
Nu wil ik me inzetten, samen met de andere locatieraadsleden te zorgen, 
dat we ook in de toekomst, samen, in Breukelen, kunnen blijven vieren. 

Thoon Jongerius. 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Ed Middelweerd. 
Sinds 1989 woonachtig in Breukelen en sinds 1991 heb ik mij, zowel in 
bestuursfuncties als in diverse werkgroepen, als vrijwilliger ingezet voor 
onze geloofsgemeenschap Johannes de Doper.  
Qua bestuursfuncties voor de fusie van onze parochie ben ik diverse jaren 
lid geweest van het parochiebestuur van de zelfstandige Johannes de 
Doper parochie in Breukelen. 
Na de fusie ben ik 9 jaar lid geweest van de pastoraatgroep. Tussendoor 
ben ik o.a. lid geweest van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) en, nog 
steeds, coördinator van de collectantengroep en lid van de kostersgroep. 
Ik vind het belangrijk om je, als onderdeel van een geloofsgemeenschap, 
ook, gevraagd of ongevraagd, indien mogelijk voor deze 
geloofsgemeenschap in te zetten.  
Toen mij gevraagd werd om zitting te nemen in de locatieraad  met, gezien 
mijn financiële achtergrond in mijn werkzame leven, penningmeester als 
taak, heb ik dan ook niet zo lang hoeven na te denken om “ja” te zeggen.  
Afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor de instandhouding 
onze geloofsgemeenschap en ik hoop, met mijn lidmaatschap van de 
locatieraad, ook de komende jaren hier mijn steentje aan bij te kunnen 
dragen.  

Ed. 
 

Oproep       Oproep 
 

Onze pastoraatsgroep is essentieel voor onze geloofsgemeenschap. 
Vieringen voorbereiden, betrokken zijn met elkaar, contacten met andere 
kerkgenootschappen, 1e communie, vormsel, bruiloften, doop en 
uitvaarten. Zomaar een greep uit de activiteiten waar we als gelovigen bij 
betrokken zijn. 
De pastoraatsgroep zet zich in om dit allemaal mogelijk te maken en in 
goede banen te leiden. Maar door de jaren heen is de pastoraatsgroep 
steeds kleiner geworden. Op dit moment zijn alleen Nel van Bekkum en 
Sophie Koster nog over en alle taken waarnemen. En als een van hen 
wegvalt? Wat dan? Voor een paar taken is er wat ondersteuning op 
projectbasis, maar het pastoraatswerk is nu gewoon te zwaar geworden 
voor twee personen. Wie komt onze pastoraatsgroep versterken? Hoe 
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vitaal blijven we als geloofsgemeenschap als er steeds meer taken niet 
uitgevoerd kunnen worden? Gaan we dan op sociale media trouwen? 
Wordt de uitvaart van opa en oma dan een digitale viering? Kijken we dan 
op tv naar de kerstviering? 
Samen moeten we er voor zorgen dat onze geloofsgemeenschap 
Breukelen een vitale gemeenschap blijft. Wie komt helpen? 

De locatieraad 

 
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,  
loopt onze geloofsgemeenschap heel wat 
inkomsten mis. De behoefte aan pastorale 
nabijheid is juist in deze onzekere tijd groot, 
maar niet iedereen zal zich onmiddellijk 
realiseren dat ook voor onze geloofsgemeenschap 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. 
 
Voor 2020 hadden we aan inkomsten uit de kerkbijdragen een bedrag van  
€ 25.000,-- begroot. Eind augustus was aan kerkbijdragen ontvangen  
€ 21.490,-- 
 
U zult begrijpen dat door de ontstane 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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Lichtjesavond 2020 in  Breukelen 
 

Ook dit jaar vindt voor Kerst, (*onder voorbehoud van Covid-19 
maatregelen) de inmiddels traditionele lichtjesavond plaats in Breukelen. 
De drie kerken aan de Straatweg, de Johannes de Doperkerk, de 
Pauluskerk en de Pieterskerk, worden door een lint van lichtjes met 
elkaar verbonden. Dit jaar is het een week voor de Kerst en wel op 
vrijdag 18 december. In de Johannes de Doperkerk is weer de 
traditionele kerststal. 
U en de kinderen zijn welkom van 18.30 tot 20.30 uur.  
* wij houden u begin december op de hoogte wat de mogelijkheden dan 
zijn. 
 
BINGO   ‘ONTMOETING’ 
(voorheen UVV-bingo) 
 

We zijn op zoek naar 2 vrijwillig(st)ers. 
Op dinsdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur,  
1x in de 14 dagen.  
Locatie: Het Trefpunt, ‘t Heycop 2 Breukelen  
Ben je sociaal en praat je graag met 
ouderen? Hou je van organiseren in een klein team? Wil je samen 
cadeautjes kopen? Helpen de bingo te draaien? 
Bel Betsie van Rijn : telefoon 0346-265558 
(graag voor 1 december) 
 

 

Sluitingsdatum kopij 
 
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 7 - 2020) bestrijken de periode  
19 december 2020 t/m 14 februari 2021. 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 26 november 
(voor ‘Los’bandig: 8 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. 

 

 
 

mailto:parochiebreukelen@planet.nl
mailto:p.v.d.hoven@wxs.nl
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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 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 31330058 
Ed Middelweerd     tel. 0346-266360 
 
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. 
 
 

http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/
mailto:josvanos6@kpnmail.nl
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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,     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

