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‘Los’ bandig 

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen 

www.parochiebreukelen.nl      parochiebreukelen@planet.nl 

 

Bijlage bij het parochieblad ONE   7e jaargang, nr. 7 dec/jan 2021 
 

 

‘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!  
 
 

Kerstmis 2020 aanmelden voor de vieringen 
 

Het aanmelden voor 1e kerstdag en zondag 27 december kan 
vanaf maandag 14 december. 
Bij Nel van Bekkum - van Breukelen  Tel. 0346 250434 
 

Het max. toegelaten aantal personen blijft 30 per viering 
 

De pastoraatsgroep 

 
 
 

http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
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Vieringen en intenties. 
   
Zo. 20 dec. 

 

11.00 4e zondag van de Advent 
Woord- en communieviering 
Voorganger:    Sophie Koster 
Lector:     Sjaak van der Post 
Koster:    Hans Veldhuis 

Intenties 
Jan Schoonderwoerd, Cees van Peer, Do van Daalen 
 
Do. 24 dec.  Kerstavond  Geen viering 

Landelijk zijn i.v.m. de coronamaatregelen alle 
vieringen op kerstavond komen te vervallen. 
Bekijk website van de parochie voor on-line 
vieringen 

Intenties 
Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Riny de Jager-Miltenburg, Reinier 
Nelis, Toos Nelis-Baas, 
Bram van Veenendaal, Jos en René Boss,  Kees Klomp. 
Overleden ouders Schoonderwoerd-Verhoef en zoon Frits, overleden ouders 
Weijmer-Dijkhorst 
 
 
 
 
 
Vr. 25 dec. 11.00 1e Kerstdag  

Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastor Schyns 
Acoliet:   Amber de Weert 
Lector:    Ton Mulder 
Koster:    Wim van Weerdenburg 

Intenties: 
Wil de Jager-van den Broek,    Mien van Rijn-Kooijman, Ben van Nieuwkerk, 
Lien van Zijl-Sijmons, Toon Sijmons. Alet van den Born, Jan Kloosterhuis. 
Overleden ouders van Rijn-van Rijn, Overleden ouders Wiegmans-Goes. 
 
Za. 26 dec             2e Kerstdag   Geen viering 
 
Zo. 27 dec. 11.00 Feest van de H. Familie 

Woord- en communieviering 
Voorganger:   Zr. Monica 
Lector:    Sjaak van der Post 
Koster:    Thoon Jongerius 
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Do. 31  dec.          Oudejaarsdag   Geen viering 
 
Vr. 01 jan.          Nieuwjaarsdag  Geen viering 
 
Zo. 3 jan. 11.00 Openbaring des Heren 

Eucharistieviering 
Voorganger:   Mgr. Woorts  
Acoliet:   Amber de Weert 
Lector:     Amber de Weert 
Koster:    Ed Middelweerd  

Intenties 
Bertus van Drogenbroek, Alet van den Born. 
 
Zo. 10 jan. 10.15 Doop van de Heer 

1e zondag door het jaar 
Woord- en communieviering 
Voorganger:   Zr. Monica 
Lector:    Annemiek Dijkhuizen  
Koster:    Martin Streng 

Intenties:  
Ursula de Boer, Trees Schellekens, Wim Scholte, René en Jos Boss 
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst. 
 
Zo. 17 jan. 10.00 2e zondag door het jaar 

Oecumenische viering in de Pauluskerk in het 
kader van: de Week van gebed voor de eenheid. 
Voorgangers:    Ds. Martje Ruhulessin 
    Ds.Pieter van Winden 
    Annemiek Dijkhuizen 
 

Zo. 24 jan. 11.00 3e zondag door het jaar 
Woord- en communieviering 
Voorganger: Zr. Monica 
Lector: Lies van den Hoven 
Koster:  Wim van Weerdenburg 

Intenties:  
Do van Daalen , Jan Schoonderwoerd, Toon Sijmons, Ben van Nieuwkerk. 
Jaargedachtenis Bram van Veenendaal. 
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Zo. 31 jan. 11.00 4e zondag door het jaar 
Woord- en communieviering 
Voorganger:   nog niet bekend 
Lector:    Ton Mulder 
Koster:     Hans Veldhuis 

Intenties:  
Overleden ouders Spithoven-Verheul 
 
Zo. 7 feb. 11.00 5e zondag door het jaar 

Woord- en communieviering 
Voorganger:   Pastor Tejo van der Meulen 
Lector:    Sjaak van der Post 
Koster:    Thoon Jongerius  

Intenties  :  
Alet van den Born, Wim Scholte, Bertus van Drogenbroek 
Overleden ouders Weijmer - Dijkhorst 
   
Zo. 14 feb. 11.00 6e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 
Voorganger:   Pastor Schyns 
Acoliet:   Amber de Weert 
Lector:     Annemiek Dijkhuizen  
Koster:     Ed Middelweerd. 

Intenties:  
Ursula de Boer, Trees Schellekens, René en Jos Boss 
   
SAMEN KERSTMIS VIEREN 
 

Op de derde kerstdag 27 december willen wij 
grootouders, ouders en kinderen uitnodigen, na de 
viering van 11 uur. 
De kerk blijft dan open tot 16.00 uur, een fijne en 
speelse manier om u kleinkinderen, kinderen mee te 
nemen. 
Het aansteken van kaarsjes, het kerstverhaal en 
natuurlijk kerstliedjes krijgen de aandacht. Zo kunt u 
genieten van onze mooie kerk met de 
kerstversiering.  
 

Samen met een fijn kerstgevoel het is een feest voor 
medemensen. KOMEN JULLIE OOK! 
 

Geen lichtjesavond maar lichtjeskaarten in Breukelen 
 

Door het coronavirus kan de 10e Lichtjesavond in Breukelen niet plaatsvinden 
De organisatie heeft wel een alternatief: lichtjeskaarten. 
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Midden in de donkere decembermaand verbindt traditiegetrouw een lint van 
licht de drie monumentale kerkgebouwen aan de Straatweg in Breukelen. De 
H. Johannes de Doperkerk, de Pieterskerk en de Pauluskerk willen op deze 
manier iets van de liefde van God en van de verbinding met elkaar en met de 
wereld laten zien. Helaas kan dit jaar door het coronavirus de 10de 
Lichtjesavond niet plaatsvinden, terwijl de boodschap van kerst en van de 
overwinning van het licht nu misschien wel extra hard nodig is.  
 

We missen nabijheid en merken hoe belangrijk het is om naar elkaar om te 
zien, elkaar te troosten en te bemoedigen. Maar als er geen echte lichtjes 
kunnen worden ontstoken en er geen hart kan worden gevormd op straat, 
kunnen we voor elkaar natuurlijk nog wel een lichtje zijn.  
 

De drie kerken stellen daarom met de projectgroep ‘Samen tegen 
eenzaamheid Stichtse Vecht’ vanaf 18 december ‘Lichtjeskaarten’ 
beschikbaar voor de inwoners van Breukelen. Deze ansichtkaarten zijn gratis 
te verkrijgen bij o.a. de deelnemende winkeliers en de kerken. 
Op de achterkant van de kaart staat de volgende toepasselijke tekst van Stef 
Bos: 

Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 

U kunt hier een persoonlijke boodschap aan toevoegen voor een buurvrouw 
of buurman, of voor iemand anders in het dorp en zo laten zien dat u aan hen 
denkt. Voor alle activiteiten die dit jaar wel door gaan, waaronder de reguliere 
kerkopenstellingen en de (online) kerkdiensten, kunt u kijken op de volgende 
websites: 
www.samentegeneenzaamheidsv.nl 
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/johannesdedoper-breukelen/ 
www.pieterskerk.info 
www.pauluskerkbreukelen.nl 
 
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). 
 
In de hal van de kerk is een “tijdelijke dagkapel” ingericht .  
Deze is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  
Met ingang van 1 januari van 10.00 tot 16.00 uur 
U bent van harte uitgenodigd.  
 
 

http://www.samentegeneenzaamheidsv.nl/
http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/johannesdedoper-breukelen/
http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/johannesdedoper-breukelen/
http://www.pauluskerkbreukelen.nl/
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Week van gebed voor de eenheid 
 

De week van gebed voor de eenheid vindt zoals ieder jaar 
ook nu weer plaats en wel van 17 t/m 24 januari 2021. Het 
thema dit jaar is “Blijf in mijn liefde”. Zo U weet zijn wij al jaren 
gewend die week oecumenisch te openen en wel bij ons in de 
kerk samen met de mensen van de Molukse en Pauluskerk. 
 

Zoals het coronavirus al meerdere malen dit jaar voor veranderingen heeft 
gezorgd gaat dat ook nu gebeuren. Wij gaan er van uit dat in januari het 
aantal kerkgangers van 30 niet veranderd zal zijn. Aangezien de Pauluskerk 
kerk TV heeft hebben wij aan hen gevraagd dit jaar de viering  in hun kerk te 
houden waar zij zich prima in konden vinden. Zondag 17 januari is onze kerk 
dus gesloten en komen wij samen met 30 mensen in de Pauluskerk. De 
dienst begint om 10 uur. Verdere berichtgeving volgt later. 
 
Let op: aanmelden verplicht via aanmeldendienst@pauluskerkbreukelen.nl.  
U krijgt vervolgens bericht of u wel of niet in de kerk de dienst kunt bijwonen. 
Anders kunt u de dienst volgen via  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229-Protestantse-Wijkgemeente-
Pauluskerk. 
  
In de Week van Gebed voor de Eenheid volgend op deze dienst zijn er 
gebedsmomenten in de verschillende kerken, die beginnen om 19.15 uur: 
 
Maandag 18 januari Pieterskerk, Straatweg 59 
Dinsdag  19 januari Pauluskerk, Straatweg 37 
Woensdag 20 januari Silo, Karel Doormanweg 49 
Donderdag 21 januari Bovenkamer, Poeldijk 9 
Vrijdag  22 januari Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8 
Zaterdag  23 januari H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146 
 

Namens de Pastoraatsgroep, 
Nel van Bekkum van Breukelen 

 
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 nog niet duidelijk. 
 
De Volkskerstzang die jaarlijks kort voor Kerstmis wordt gehouden kan 
vanwege de diverse maatregelen geen doorgang vinden. 
Ook onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in het Parochiehuis zal dit jaar 
helaas eveneens niet door kunnen gaan. 
 

mailto:aanmeldendienst@pauluskerkbreukelen.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229-Protestantse-Wijkgemeente-Pauluskerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229-Protestantse-Wijkgemeente-Pauluskerk
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Collectes:  
Zondag 20 december               Adventsactie 
Nachtmis 24 december           Adventsactie 
1e Kerstdag  25 december       Adventsactie     
Zondag 27 december               Eigen kerk 
Zondag   3 januari                     Eigen kerk 
Zondag 10 januari                    Werkgroep oecumene 
Zondag 17 januari Oecumenische viering 
Zondag 24 januari Amnesty International 
Zondag 31 januari Eigen kerk 
Zondag   7 februari Eigen kerk 
Zondag 14 februari  Voedselbank Stichtse Vecht 
 

In de Heer zijn overleden: 
 

Op donderdag 29 oktober is mevr. Ursula de Boer, in de leeftijd van 75 jaar, 
overleden. Zij woonde Grachtje in Nieuwersluis. 
De uitvaart heeft plaats gevonden op dinsdag 3 november. 
 
Op dinsdag 3 november is mevr. Trees Schellekens, in de leeftijd van 92 jaar, 
overleden. Zij woonde de laatste jaren in Voorhout. 
De uitvaart heeft plaats gevonden op maandag 9 november.  
 
Op zondag 15 november is mevr. Do van Daalen-Elzinga, in de leeftijd van 94 
jaar overleden. Zij woonde in ’t Heycop 
De uitvaart heeft plaats gevonden op zaterdag 21 november. 
 
Op donderdag 19 november is de heer Jan Schoonderwoerd, in de leeftijd 
van 90 jaar, overleden. Hij woonde in De Angstel. 
De uitvaart heeft plaats gevonden op vrijdag 27 november 
 
Op woensdag 2 december is de heer Cees van Peer , in de leeftijd van 87 
jaar, overleden. Hij woonde in ’t Heycop. 
De uitvaart heeft plaats gevonden op maandag 7 december. 
 
Wij bidden dat de Heer deze overledenen zijn vrede schenkt, troost en steun 
verleent aan hen die achterblijven. 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Inmiddels is bijna 2021 geworden en zoals reeds 
vele jaren wordt ook dit jaar weer de actie 
Kerkbalans gehouden. Eind januari worden de 
kerkbalansbrochures weer door vrijwilligers bij u 
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bezorgd. Deze is dan ook te vinden op onze website 
www.parochiebreukelen.nl. 
 
Mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? 
 
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). 
 

Bouwzaken 
 

Niet direct zichtbaar, maar de afgelopen maanden zijn er diverse 
herstelwerken aan onze kerk uitgevoerd. De roeven daken van de 
sacristie en het ketelhuis zijn vernieuwd en dat was hoognodig ook, want 
de onderconstructie was behoorlijk aangetast. Momenteel worden de 
lekkage plekken van het hoofd dak hersteld en de komende maanden 
wordt de elektra op zolder veilig gemaakt en wordt er in de kerk 
herstelwerk uitgevoerd aan glas in lood. Ook zullen er werkzaamheden 
aan de tegelvloer bij de ingang worden uitgevoerd en worden er 10 
montants met gaas ingepakt om het gevaar van vallende stenen te 
voorkomen. Met deze activiteiten houden we onze monumentale kerk in 
stand voor de komende jaren. 
 
Op termijn zullen we een andere katholieke presentie krijgen in 
Breukelen. Het besluit om de kerk te sluiten is door het Parochiebestuur 
genomen en betekent dat we, naar verwachting, over 5 à 7 jaar gebruik 
zullen gaan maken van vervangende huisvesting. Hoe die er uit komt te 
zien is nu nog niet te zeggen, maar we hebben samen met de 
pastoraatsgroep een Programma van Eisen hiervoor opgesteld. Daarin 
hebben we omschreven met hoeveel personen we willen kunnen vieren 
en welke voorzieningen er nodig zijn voor secretariaat, ontmoeten, 
vergaderen, e.d. Het komende jaar staat in het teken van onderzoek hoe 
onze toekomstige huisvesting er uit komt te zien. 
 
In onze “losbandig” zullen we u op de hoogte blijven houden van de 
ontwikkelingen en u meenemen in het proces dat we lopen om op termijn 
in een ander gebouw samen te vieren. 
 
Arthur Dijkhuizen 
Locatieraad, portefeuille huisvesting 
 
 

http://www.parochiebreukelen.nl/
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Zondag 13 december hebben de zeeverkenners 

Johannes de Doper het Vredeslicht uitgereikt aan 

scouts uit de regio ter verdere verspreiding. 

 

 

 

 

 

Pastoraatsgroep en Locatieraad 
 

wensen u 
 

vrede en warmte 
 

voor het kerstfeest en het nieuwe jaar! 
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Sluitingsdatum kopij 
 
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 1 - 2021) bestrijken de periode  
13 februari – 4 april 2021. 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: 21 januari , 
en voor ‘Los’bandig: 2 februari.  
 
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 
 
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. 
 

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

