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‘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
- u wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen..
- geen volkszang toegestaan, zang wordt verzorgd door de cantor
- er wordt nog niet gecollecteerd, collectemandjes staan achterin de kerk
- 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!

Vieringen en intenties.
Zo. 14 febr. 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, Lien van Zijl- Sijmons,
Wim Verhoef, Jo Zaal, Toos Kaper- van Ruizendaal
Levende en overleden familie Dhondt-van Nieuwkerk.
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Wo. 17 febr.
19.00
19.00
Zo. 21 febr. 11.00

Aswoensdag
Geen viering in onze kerk
Viering in Mijdrecht
pastoor Den Hartog
Viering in Maarssen
pastor Schyns
1e zondag van de Vasten
Eucharistieviering.
Voorganger:
Priester/Dominicaan
Harry Huisintveld
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Amber de Weert
Koster:
Ad Opperhuizen

Intenties:
Nelly Opsteegh, Riny de Jager-Miltenburg, Reinier Nelis, Toos Nelis-Baas
Overleden ouders Spithoven-Verheul, Toos Kaper-Ruizendaal
Zo. 28 febr. 11.00

2e zondag van de Vasten
Voorganger:
Pastoor Ronald den Hartog
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Lies van den Hoven
Koster:
Hans Veldhuis

Intenties.
Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Adriaan Vendrig, Toos KaperRuizendaal
Zo. 7 mrt.

11.00

3e zondag van de Vasten
Eucharistieviering
Celebrant:
Mgr. Woorts
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Ton Mulder
Koster:
Thoon Jongerius

Intenties.
Alet van den Born, Fiet Spithoven-Verheul, Bertus van Drogenbroek.
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst
Jaargedachtenis Wim Spithoven
Zo. 14 mrt.

11.00

4e zondag van de Vasten
Woord- en communieviering.
Voorganger:
pastor Jos van Os
Lector:
Sjaak v d Post
Koster:
Wim van Weerdenburg

Intenties.
Ursula de Boer, Trees Schellekens, Wim Verhoef, Jo Zaal.
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Zo. 21 mrt

11.00

5e zondag van de Vasten
Eucharistieviering
Celebrant:
Kardinaal Eijk
Lector:
Annemiek Dijkhuizen
Koster:
Ed Middelweerd

Intenties.
Jan Kloosterhuis, Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Riny de JagerMiltenburg, Reinier Nelis, Toos Nelis-Baas, Adriaan Vendrig
Zo. 28 mrt

11.00

Palmzondag
Woord- en communieviering
Voorganger:
Tejo van de Meulen
Lector:
Lies van den Hoven
Koster:
Martin Streng

Intenties.
Ans van den Hoven-Verkleij, Wim Spihoven, Donna Visser-van Nieuwkerk,
Uit dankbaarheid,
Jaargedachtenis Kees van den Hoven, Wim Scholte en Fiet SpithovenVerheul
Do. 1 april

19.00

Vr. 2 april
12.00

Za. 3 april

Witte Donderdag
Oecumenische viering vanuit de Pauluskerk, voor
uitgebreide informatie zie bij ‘Andere vieringen’.
Voorgangers: ds. Pieter van Winden
Annemiek Dijkhuizen
Goede Vrijdag
Kerk open

14.30

Kruisweg
Voorganger: pastor Jos van Os

19.00

Oecumenische viering vanuit de Pauluskerk, voor
uitgebreide informatie zie bij ‘Andere vieringen’.
Voorgangers: ds. Pieter van Winden
Lies van den Hoven

19.00

Stille Zaterdag
Oecumenische viering vanuit de Pauluskerk, voor
uitgebreide informatie zie bij ‘Andere vieringen’.
Voorgangers: ds. Pieter van Winden
Thoon Jongerius
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Zo. 4 april

11.00

1e Paasdag.
Voorganger:
Lector:
Koster:

Harry Huisintveld
Amber de Weert
Ad Opperhuizen

Intenties.
Alet van den Born, Bertus van Drogenbroek, Annie Gouw, Wim Verhoef
Overleden familie erhoef-Gersen.
Andere vieringen:
Oecumenische vespers in de veertigdagentijd
Op de dinsdagen in de veertigdagentijd voor Pasen zijn er
vespers voor een moment van stilte, gebed en inkeer. Op
23 februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2021 zullen deze
vanwege de coronamaatregelen alleen online te volgen zijn
vanuit de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen, via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229-ProtestantseWijkgemeente-Pauluskerk. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren
ongeveer 20 minuten. Het thema dit jaar is “Meer dan genoeg”.
Organisatie: Werkgroep Oecumene.

Oecumenisch Paastriduüm 2021

1 april
2 april
3 april

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasnacht

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Alles is anders.
Alle diensten van de Goede week worden dit jaar weer met de Pauluskerk
gevierd.
Maar alles is anders.
De diensten zullen online plaatsvinden en wel om 19.00 uur ’s avonds
vanwege de avondklok. Dan kunnen de mensen die het verzorgen op tijd
thuis zijn.
De online-viering is te bereiken via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229-Protestantse-WijkgemeentePauluskerk.
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Met elkaar avondmaal vieren op Witte donderdag vanuit je eigen huis dat kan
wel.
Als je je aanmeldt zorgen we er voor dat je in de goede week een pakketje
thuis krijgt met een matzes, druivensap en een gedrukt boekje om de
vieringen mee te kunnen vieren. Dit boekje is voor alle dagen van de goede
week, dus als je wil kan je alle vieringen mee maken.
Heb je interesse, mail dan naar Annemiek Dijkhuizen-van Bekkum,
annadijkhuizen@gmail.com.
Bellen mag uiteraard ook. Mijn telefoonnummer is 0643467009
Ik hoop dat iedereen het leuk vindt om mee te doen.
Met vriendelijke groet, namens de pastoraatsgroep en de werkgroep
Oecumene
Annemiek Dijkhuizen-van Bekkum
Mariakapel
In de hal van de kerk is een “tijdelijke dagkapel” ingericht .
Deze is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
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.
Stille Omgang 20-21 maart 2021
Het bestuur van de Stille Omgang Utrecht en omstreken heeft besloten om de
Stille Omgang in maart te annuleren. De coronaomstandigheden laten het
niet toe om met velen naar Amsterdam te reizen.
Het is wel mogelijk om op eigen gelegenheid met eigen of openbaar vervoer
naar Amsterdam te reizen en dan de route te lopen. Dat kan ook overdag.
We hopen op beter tijden zodat we in 2022 deze mooie traditie weer kunnen
oppakken.
Voor meer actuele informatie: https://www.stille-omgang.nl

Collectes:
Zondag 14 februari
Zondag 21 februari
Zondag 28 februari
Zondag 7 maart

Voedselbank Stichtse Vecht
Vastenactie
Vastenactie
Vastenactie
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Zondag 14 maart
Zondag 21 maart
Zondag 28 maart
1e Paasdag 4 april

Vastenactie
Vastenactie
Vastenactie
Vastenactie

In de Heer zijn overleden:
Op tweede kerstdag overleed Adriaan Vendrig. 70 jaar.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 4 januari.
Op 26 januari overleed Toos Kaper-Ruizendaal. 84 jaar.
Zij woonde in de Aa. De crematie heeft plaatsgevonden op 1 februari.
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 het 2021 geworden en is, zoals reeds
vele jaren, weer de actie Kerkbalans gehouden. De
kerkbalansbrochure kunt u 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).

Aan alles komt een eind
Op 31 augustus 2021 ga ik stoppen met mijn werkzaamheden in de
Pastoraatsgroep. Tevreden kijk ik terug op wat ik in de afgelopen 12,5
jaar heb bijgedragen en heb weten te
initiëren en realiseren. Fysiek ben ik met
mijn 85 jaar nog niet versleten, maar mijn
deelname aan de Pastoraatsgroep wordt
voor mij toch steeds zwaarder. Daarom is
het tijd om het stokje over te dragen.
Kan dat?
Wie gaat mijn werkzaamheden overnemen?
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Sophie Koster kan het niet alleen af en het zou fijn zijn als er twee of meer
mensen lid worden van de Pastoraatsgroep, zodat de aandachtsgebieden
beter verdeeld kunnen worden. Ik hoop en bid dat er parochianen zijn die
samen met Sophie de komende jaren invulling willen geven aan de
Pastoraatsgroep. We praten al jaren over de vitaliteit van onze
geloofsgemeenschap. Maar die vitaliteit moeten we wel zelf invulling
geven.
Onze Pastoraatsgroep moet nu versterkt worden, willen we in onze kerk
de komende jaren ons geloof kunnen blijven belijden en samen in
Breukelen kunnen blijven vieren. Alleen als er medeparochianen zijn die
zich in willen zetten, kunnen we dat waar maken en vitaal blijven.
Wie maakt een afspraak met Sophie en mij voor een goed gesprek?
Wie wil meewerken aan het voortbestaan van onze
Parochiegemeenschap?
Nel van Bekkum van Breukelen.

Bouwzaken
Het noodzakelijk herstelwerk aan de kerk is weer een stap verder. In
januari heeft de Monumentenwacht reguliere kleine
onderhoudswerkzaamheden aan de goten en het dak uitgevoerd.
Aannemer Verwoerd heeft diverse dakreparaties uitgevoerd, zodat het
dak nu weer waterdicht is. Met een hoogwerker zijn we het dak rond
gegaan en daarbij bleek nog maar eens dat het dak van de kerk dringend
aan renovatie toe is.
De goten zijn letterlijk weggesleten, het voegwerk is slecht en laat vocht
door, diverse stenen en muurplaten liggen los, het houtwerk van de
dakkapellen moet vervangen worden, de leien zijn flinterdun geworden en
op diverse plaatsen al doorgesleten.
Als we rond onze kerk lopen zie je deze
gebreken niet, maar door de
detailopname is duidelijk dat het dak
aan het eind van haar technische
levensduur is en dat we het nog maar
enkele jaren kunnen volhouden om het
veilig in stand te houden.
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Binnen in de kerk hebben we een kuchscherm geplaatst op het orgel en
hebben we de plek voor de 4 cantors verder uit elkaar gezet. Hiermee
kunnen we de organisten beter beschermen tegen corona tijdens hun
orgelspel en het gelijktijdig dirigeren van de cantors.
De klokken van de toren zijn gelijk gezet en er is opdracht gegeven om de
verlichting van de wijzerplaten te herstellen. Voor de luidklokken is een
offerte opgevraagd voor een hoog noodzakelijke onderhoudsbeurt. Zowel
aan de luidklokken als de klepels is slijtage ontstaan.
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De randvoorwaarden van het Bisdom
voor onze vervangende huisvesting
zijn helder gedefinieerd. Het is niet
toegestaan om voor eigen rekening
en risico nieuwbouw te plegen. Huren
van een ruimte is toegestaan net als
het verbouwen van reeds in bezit
zijnde gebouwen. Daarnaast is het
niet toegestaan om een kapel te
realiseren. Omdat we voor grote
investeringen vooraf de goedkeuring
nodig hebben van het Bisdom, zijn
aldus de mogelijkheden bepaald.

Een nieuw gebouw door een
belegger laten neerzetten en
daar ruimte huren is voor het
parochiebestuur geen optie.
Immers een huurcontract wordt
doorgaans voor vijf of tien jaar
aangegaan. Huurkosten
worden jaarlijks geïndexeerd en
na afloop van de huurperiode aangepast aan de markt. Dat betekend een
stevige jaarlijkse kostenpost voor de door onszelf op te brengen
exploitatiekosten. Daarnaast wil het parochiebestuur juist dat de
katholieke presentie in Breukelen voor de toekomst is gewaarborgd. In
een eigen gebouw kan dat. Voor een huurpand kan het voor toekomstige
bestuurders financieel interessant zijn om het huurcontract te beëindigen.
De meest realistische optie op dit moment is de verbouw van het
parochiehuis tot een gemeenschapsruimte waar we kunnen vieren en
ontmoeten. Deze optie zijn we nu aan het onderzoeken op programma,
bouwtechnische- en financiële haalbaarheid.
Arthur Dijkhuizen
Locatieraad, portefeuille huisvesting
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Sluitingsdatum kopij
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 2 - 2021) bestrijken de periode
3 april t/m 30 mei.
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is:
11 maart en voor ‘Los’bandig: 23 maart.
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
e-mailadres:

Pastor Jos van Os

LOCATIERAAD
Thoon Jongerius
Lies van den Hoven
Arthur Dijkhuizen
Ed Middelweerd

tel. 0346-215866
josvanos6@kpnmail.nl

tel. 0346-263032
tel. 0346-261073
tel. 06 31330058
tel. 0346-266360

PASTORAATSGROEP:
Sophie Koster
Nel van Bekkum
Postadres pastoraatsgroep en locatieraad:
Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen.
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tel. 0346-262998
tel. 0346-250434

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,
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)

