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www.parochiebreukelen.nl

parochiebreukelen@planet.nl

Bijlage bij het parochieblad ONE

8e jaargang, nr. 2 april/mei 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
- 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.
Do. 1 april

19.00

Vr. 2 april
12.00
14.30

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

pastor Jos van Os
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19.00

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

Za. 3 april

19.00

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

Zo. 4 april

11.00

1e Paasdag.
Voorganger:
Acoliet/Lector:
Koster:

Priester/Dominicaan
Harry Huisintveld
Amber de Weert
Ad Opperhuizen

Intenties.
Alet van de Born, Bertus van Drogenbroek, Annie Gouw, Wim Verhoef, Bart
Lodder en To Lodder-van Leusden, Mien van Rijn-Kooijman, Bram van
Veenendaal, Wil de Jager-van den Broek, Jos en René Boss.
Overleden fam. Verhoef-Gersen, Leny en Jaap de Jager, overleden ouders
De Jager-Snoek, Jaargedachtenis Kees Klomp.
2e Paasdag
Geen viering

Ma. 5 april

Zo. 11 april

11.00

2e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger:
Acoliet
Lector:
Koster:

Pastor Schyns
Amber de Weert
Sjaak van der Post
Wim van Weerdenburg

Intenties:
Jo Zaal, Lien van Zijl-Sijmons.
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst, overleden fam. Verhoef-Gersen.
Jaargedachtenis Chris Verhoef.
Jaargedachtenis Lambrecht van Eekelen.
Zo. 18 april

11.00

3e zondag van Pasen
Woord- en communieviering
Voorganger:
Pastor Jos van Os
Lector:
Ton Mulder
Koster:
Ed Middelweerd
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Intenties:
Ursula de Boer, Trees Schellekens, Riny de Jager-Miltenburg,
Marjowanda Mulder
Zo. 25 april 11.00

4e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger:
Priester/Dominicaan
Harry Huisintveld
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Annemiek Dijkhuizen
Koster:
Thoon Jongerius

Intenties:
Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Adriaan Vendrig,
Wil de Jager-van den Broek, Piet Dhondt.
Ouders Cor Heus en Truus Heus-van den Broek.
Zo. 2 mei

11.00

5e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger:
Acoliet:
Lector:
Koster:

Pastoor Den Hartog
Amber de Weert
Ton Mulder
Hans Veldhuis

Intenties:
Bertus van Drogenbroek, Alet van den Born.
Overleden ouders Bart Lodder en To Lodder-van Leusden.
Intentie uit dankbaarheid
Zo. 9 mei

11.00

6e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger:
Priester/Dominicaan
Harry Huisintveld.
Acoliet/Lector:
Amber de Weert
Koster:
Martin Streng

Intenties:
Wim Verhoef, Jo Zaal.
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst
Ouders Cor Heus en Truus Heus-van den Broek.
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Do. 13 mei
8.30
9.30

Zo. 16 mei 11.00

Hemelvaartsdag
Voorafgaand aan de gebedsviering gezamenlijk
ontbijt
Oecumenische gebedsviering
Voorganger:
Pastor Jos van Os
7e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger:
Acoliet:
Lector:
Koster:

Pastor Schyns
Amber de Weert
Lies van den Hoven
Ad Opperhuizen

Intenties:
Ben van Nieuwkerk, Ursula de Boer, Trees Schellekens,
Riny de Jager-Miltenburg.
Zo. 23 mei
11.00

1e Pinksterdag
Oecumenische Pinksterviering in Pieterskerk
(dus niet in park Boom en Bosch)
Voorgangers:
Pastor Jos van Os
Ds. Krijn Hage
Ds. Frank Schneider
Ds. Martje Ruhulessin

Ma. 24 mei

2e Pinksterdag
Geen viering

Zo. 30 mei 11.00

9e zondag door het jaar
Feest van de H. Drie-eenheid
Woord- en communieviering
Voorganger:
Zr. Monica
Lector:
Sjaak van der Post
Koster:
Hans Veldhuis

Intenties:
Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Adriaan Vendrig,
Wil de Jager-van den Broek, Piet Dhondt.
Jaargedachtenis Lien van Zijl-Sijmons.
Zo. 6 juni

11.00

10e zondag door het jaar
Sacramentsdag
Eucharistieviering
Voorganger:
Pastor Schyns
Acoliet:
Amber de Weert
Lector:
Annemiek Dijkhuizen
Koster:
Thoon Jongerius
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Intenties :
Alet van den Born, Bertus van Drogenbroek.
Jaargedachtenis Joanna Schoonderwoerd.
Andere vieringen:

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.
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
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Voor de vieringen in de overige Geloofsgemeenschappen van onze
parochie zie de website: www.stjandedoper-vechtenvenen.nl)
Let op:
Het tijdstip van de Paaswake op zaterdag 3 april in Mijdrecht/Wilnis en in
Maarssen is gewijzigd in 19.00 uur. Dit is een gevolg van het besluit van de
regering om de avondklok later in te laten gaan.
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake in de
kerken van Mijdrecht/Wilnis en Maarssen zijn nu op hetzelfde tijdstip,
namelijk 19.00 uur.
Pinksterviering 23 mei.
We hadden dit jaar het Pinksterfeest graag weer samen met u willen vieren
in het park Boom en Bosch. Door de aanhoudende coronacrisis is dit helaas
niet mogelijk.
De dienst zal nu worden gehouden in de Pieterskerk en is daarvandaan
(ook later) te volgen op www.kerkdienstgemist.nl
In deze dienst, die om 11 uur begint, zullen de Molukse kerk, de RKGeloofsgemeenschap H. Johannes de Doper, de protestantse
wijkgemeenten Paulus- en Pieterskerk en de
Nederlands Gereformeerde Kerk gezamenlijk
het Pinksterfeest vieren. Het is dubbele
vreugde dat we dat we Pinksteren met vijf
kerken samen zullen vieren.
Ook mooi om te melden: de gedenksteen van
het Bonifatiusjaar die we al vorig jaar hadden
willen plaatsen in de zijmuur van de
Pieterskerk, zal de dag ervoor, op zaterdag 22
mei worden onthuld.
Laten we hopen dat we volgend jaar samen
Pinksteren in het park Boom en Bosch kunnen
vieren. Wij wensen u ondanks alles fijne
Pinksterdagen.
Werkgroep Oecumene
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.
Meimaand - Mariamaand
Op de 5 zaterdagmiddagen in de meimaand houden we
weer wekelijks een rozenkransgebed in de kerk.
De aanvangstijd is 15.30 uur. Welkom!
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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.

Collectes:
Zondag 4 april, 1e Paasdag
Zondag 11 april
Zondag 18 april
Zondag 25 april
Zondag 2 mei
zondag 9 mei
Zondag 16 mei
Zondag 30 mei
Zondag 6 juni

Vastenactie
Eigen kerk
Eigen kerk
Roepingenzondag
Werkgroep oecumene
Eigen kerk
Week Nederlandse Missionarissen
Eigen kerk
Eigen kerk

In de Heer is overleden:
Op zondag 21 februari is de heer Piet Dhondt, in de leeftijd van 93
jaar, overleden. Hij woonde in ’t Heycop.
De uitvaartdienst met aansluitend de begrafenis heeft op 27 februari
plaats gevonden. .
Wij bidden dat de Heer deze overledene zijn vrede schenkt, troost en steun
verleent aan hen die achterblijven.

Kerkopenstelling
Zoals reeds een aantal jaren gebruikelijk is, is onze
kerk, vanaf 30 april, elke 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.

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?
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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).

“Bouwzaken”
In maart zijn er binnen in de kerk een aantal noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Op de zolder is de elektrische installatie van voor tot achter veilig
gemaakt. Het gevaar van vochtindringing, kortsluiting en mogelijk
daardoor brand is nu voorkomen. De brugstaven en bindroeden van de
gebrandschilderde ramen zijn zwaar verroest en zouden eigenlijk
vervangen moeten worden. Door roest worden de ijzeren brugstaven
dikker met als gevolg dat ze de gemetselde montants waarin ze ingelegd
zijn kapot drukken. Om het gevaar van vallende brokstukken steen te
voorkomen, zijn op diverse plaatsen de montants ingepakt in zwart gaas.
Het blijft een noodoplossing maar was nodig om persoonlijk letsel te
voorkomen.
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Tijdens de werkzaamheden hebben we geconstateerd dat de grote
raampartij links van het altaar gevaarlijk is geworden. Dit is de
noordgevel, waardoor het metselwerk slecht droogt en het roestproces
van de brugstaven en bindroeden versnelt. De verzwakking van de
gemetselde montants in combinatie met winddruk geeft hier het gevaar
dat de volledige raampartij naar binnen kan klappen. Uit
veiligheidsoverweging zal deze raampartij van links naar rechts op twee
plaatsen worden gestut door stalen binten. Niet mooi maar wel veilig.
Met de aannemer hebben we kritisch gekeken naar de verzakking van de
tegels achter in de kerk. Dit is en blijft een voortdurend proces en
daardoor niet herstelbaar. De huidige oplossing met rubberen matten blijft
helaas de beste en veiligste oplossing. Alles wat we zouden veranderen
leid weer tot andere struikel gevaarlijke plekken.
Al met al komen we steeds meer slechte plekken tegen die eigenlijk
hersteld zouden moeten worden. We blijven de komende jaren de
bouwkundige staat kritisch volgen. Onveilige situaties zullen veilig
gemaakt worden om veilig te kunnen blijven kerken.
Arthur Dijkhuizen
Locatieraad, portefeuille huisvesting

Wij wensen u een:
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Sluitingsdatum kopij
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 3 - 2021) bestrijken de periode
29 mei t/m 17 juli.
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is:
29 april en voor ‘Los’bandig: 14 mei.
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.
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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
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.

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
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HULPDIENSTEN
Graag Gedaan: 0346-263800
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur
HiP Helpt Stichtse Vecht: 0346-700200
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 - 17.00
en via www.hiphelpt.nl/stichtsevecht
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)

