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8e jaargang, nr. 3 juni/juli 2021

‘Coronatijdperk’
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat voor de grotere kerken het
maximaal aantal toegestane kerkgangers 10% van de zitplaatsen is. Wij
mogen daarom nu in onze kerk met 55 mensen vieren.
Om het overzicht te houden is het toch nodig dat u zich vooraf aanmeldt
Dit kunt u telefonisch doen bij ons pastoraatsgroep-lid Nel van Bekkum,
telefoon 0346-250434 (bij voorkeur tussen 17.00 en 19.00 uur) – en op de lijst
achterin de kerk voor de volgende week..
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. 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:
Jan Schoonderwoerd, Do van Daalen, Adriaan Vendrig, Wil de Jager-van
den Broek, Piet Dhondt.
Jaargedachtenis Lien van Zijl-Sijmons.
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Zo. 6 juni.

11.00

10e zondag door het jaar
Sacramentsdag
Eucharistieviering
Voorganger:
Pastor Schyns
Lector:
Annemiek Dijkhuizen
Koster:
Thoon Jongerius

Intenties:
Alet van den Born, Bertus van Drogenbroek, Bep Dijkers-Visser, Wim
Verhoef. Jaargedachtenis Joanna Schoonderwoerd.
Zo. 13 juni.

11.00

11e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger:
Priester Dominicaan Harry
Huisintveld
Lector/acoliet: Amber de Weert
Koster:
Ed Middelweerd

Intenties:
Ursula de Boer, Trees Schellekens, Jo Zaal, Reinier Nelis, Toos Nelis-Baas,
Lien van Zijl-Sijmons.
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst.
Zo. 20 juni.

11.00

12e zondag door het jaar
Gebedsviering
Voorganger:
Sophie Koster.
Koster:
Martin Streng

Intenties:
Nelly de Reuver, Riny de Jager-Miltenburg,
overleden ouders Wiegmans-Goes, overleden ouders Van Rijn-van Rijn.
Jaargedachtenis Jan Kloosterhuis.
Zo. 27 juni.

11.00

13e zondag door het jaar
Woord- en communieviering
Voorganger:
Zr. Monica
Lector:
Lies van den Hoven
Koster:
Ad Opperhuizen

Intenties:
Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Adriaan Vendrig, Piet Dhondt,
Bram van Veenendaal.
Overleden ouders Cor Heus en Truus Heus-van den Broek
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Zo. 4 juli.

11.00

14e zondag door het jaar
Gebedsviering
Voorganger:
Pastor Tejo van der Meulen
Lector:
Sjaak van der Post
Koster:
Wim van Weerdenburg

Intenties:
Alet van den Born, Bertus van Drogenbroek, Wil de Jager-van den Broek,
Bep Dijkers-Visser.
Overleden ouders Bart Lodder en To Lodder-van Leusden
Zo. 11 juli.

11.00

15e zondag door het jaar
Woord- en communieviering
Voorganger:
Pastor Jos van Os
Lector:
Ton Mulder
Koster:
Hans Veldhuis

Intenties:
Ursula de Boer, Trees Schellekens, Jo Zaal, Lien van Zijl-Sijmons, Wim
Verhoef.
Zo. 18 juli.

11.00

16e zondag door het jaar
Gebedsviering
Voorgangers: Annemiek Dijkhuizen
Ellen Middelweerd
Koster:
Thoon Jongerius

Intenties:
Ben van Nieuwkerk, Riny de Jager-Miltenburg.
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst.
Zo. 25 juli.

11.00

17e zondag door het jaar
Gebedsviering
Voorganger:
Pastor Tejo van der Meulen
Lector:
Lies van den Hoven
Koster:
Ed Middelweerd.

Intenties:
Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Adriaan Vendrig, Piet Dhondt.

Andere vieringen:
Mariakapel
In de hal van de kerk is een “tijdelijke dagkapel” ingericht .
Deze is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
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Meimaand - Mariamaand
Op zaterdagmiddag 29 mei wordt er rozenkransgebed in
de kerk gehouden. De aanvangstijd is 15.30 uur.
U bent van harte welkom!
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 nog niet bekend.
Collectes:
De collectes voor de komende zondagen 30 mei t/m 25 juli zijn alle voor
de Eigen kerk. Zeker in deze coronatijd van harte aanbevolen.
In de Heer overleden:
Op woensdag 7 april is mevr. Bep (Gijsberta Johanna) Dijkers-Visser,
in de leeftijd van 96 jaar, overleden. Zij woonde J.E. Boutstaat 27.
De uitvaart heeft plaats gevonden op maandag 12 april.
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.

Kerkbijdrage - collectes
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Ten gevolge van de coronapandemie is het
momenteel niet toegestaan in de kerk te
collecteren door collectanten. In plaats daarvan zijn
er achterin de kerk op twee tafels de mandjes voor
de pastoraatbijdrage en de collecte geplaatst. We
verzoeken u vriendelijk hierin uw bijdrage te
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deponeren.
U zult begrijpen dat ook door het beperkte aantal toegestane
kerkgangers de inkomsten uit de collectes lager zijn dan gebruikelijk.
Een reden te meer om extra aandacht te vragen voor de Actie
Kerkbalans.
De kerkbalansbrochure 2021 kunt u vinden op onze website
www.parochiebreukelen.nl.

Mogen we 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).

Hulpdiensten Graag Gedaan en Hip Helpt Stichtse Vecht werken
tegenwoordig nauw samen om zoveel mogelijk buurtgenoten die
hulp nodig hebben bij alledaagse dingen en daarvoor niet op
anderen kunnen terugvallen, in contact te kunnen brengen met hun
vrijwilligers. Iedere weekdag is er een (telefonisch) spreekuur en
het is nu ook mogelijk om digitaal een hulpvraag in te voeren via de
helpdesk.
Graag Gedaan houdt voor hulpvragers spreekuur op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 9 en 10 uur in het kantoortje in de hal van
het Heijcop te Breukelen en is dan tevens telefonisch bereikbaar op
nummer 0346-263800. HiP Helpt Stichtse Vecht kunt u op dinsdag en
donderdag bellen op telefoonnummer 0346-700200, maar u kunt ook
direct uw hulpvraag aanmelden bij de digitale helpdesk via
www.hiphelpt.nl/stichtsevecht.
Mocht u interesse hebben om vrijwilliger te worden, dan kunt u zich
aanmelden bij algemeen coördinator Bertine Oosthoek-Bogaard via een
van bovengenoemde telefoonnummers of direct via de website.
Vrijwilligers kunnen zelf kiezen of ze sociale of praktische hulp willen
bieden en ook hulp bij vervoer is altijd welkom.
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“Bouwzaken”
Aan de noordzijde van onze kerk was er een gevaarlijke situatie,
doordat het bovenste metselwerk van de steunbeer naast het grote
raam van de noordtransept geheel los lag. Omdat er daar een doorloop
is waar mensen vrij doorheen kunnen lopen, hebben we het metselwerk
geheel los laten halen en weer laten opmetselen.
Rondom het kerkgebouw zijn er meer plaatsen waar het metselwerk
gebreken vertoont, maar er geen gevaarlijke situatie met risico voor
vallende stenen is. We houden een en ander nauwlettend in de gaten en
zullen alleen hoog noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit laten voeren
om het gebouw in stand te houden en om veilig te kunnen blijven vieren.
De uurwerken op de toren zijn
op tijd gezet. Vervolgens
hebben we gevraagd om de
verlichting van de wijzerplaten
te herstellen. Met een
hoogwerker zijn we erbij
geweest en dan blijken de vier
wijzerplaten er slecht uit te zien.
Het schilderwerk komt los, de
assen zijn flink aan het roesten
en de verlichting kan alleen

hersteld worden door deze te
vervangen door LED verlichting.
Kosten 30.000,= dus dat hebben we
afgewezen. Voor de komende jaren
hopen we dat de uurwerken de tijd
blijven aangeven, maar de verlichting
zal steeds verder wegvallen. Wel
hebben we een onderhoudscontract
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afgesloten om de luidklokken en de basis van de uurwerken te
onderhouden. Door overmatig roest op de kettingen en zware vervuiling
door vogelpoep was het maar de vraag hoe lang ze nog zouden
functioneren. Ook zijn twee luidklokken beschadigd door het verdwenen
zijn van het klepelleer, dat we natuurlijk hebben laten vervangen.
De zijzaal van het parochiehuis is de laatste jaren gebruikt voor uitgifte
van ochtendkranten. Omdat de distributeur voortaan bij de bezorgers
aan huis aflevert, was de huur van de zijzaal opgezegd.
We zijn blij dat we een nieuwe huurder hebben gevonden die niet alleen
de zijzaal maar ook de bijbehorende bovenzaal gaat gebruiken.
Fotografe Mylucie.com gaat hier de komende jaren opnames maken van
allerlei heerlijke gerechten voor kookboeken, maar je kan bij haar ook op
cursus foodfotografie.
Als over een aantal jaren onze kerk aan de eredienst onttrokken wordt,
willen we in een ander gebouw kunnen samenkomen en vieren.
Vooralsnog is het parochiehuis hiervoor de meest gerede optie. De
komende jaren zijn bestemd voor planvorming en planuitwerking. Op dit
moment zijn we met een inventarisatie bezig van archiefstukken. Het
bouwdossier bij de gemeente hebben we ingezien, zodat we nu meer
inzicht hebben in de bouwkundige constructies. Dat is van belang om te
weten welke ingrepen mogelijk zijn om het gebouw geschikt te maken
voor ons toekomstig gebruik. De volgende fase is een studie naar
mogelijke indelingen die invulling geven aan de onderdelen uit het
Programma van Eisen. Samen met de locatieraad en de
pastoraatsgroep gaan we hieraan werken. Daarna leggen we een en
ander voor aan het Parochiebestuur, waarna er een Business Case
opgesteld moet worden voor de bouwtechnische en financiële
haalbaarheid, ter goedkeuring van en besluitvorming door het
Parochiebestuur. Voor het komende jaar genoeg werk te verzetten.
Arthur Dijkhuizen
Locatieraad, portefeuille huisvesting
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Het jaar van Laudato Si' ...
De catastrofale voorspellingen kunnen niet meer met verachting en
ironie bekeken worden. Wij zouden voor de komende generaties teveel
puinhopen, woestijnen en vuil kunnen achterlaten.
Het ritme van de consumptie, de verspilling en aantasting van het milieu
is de mogelijkheden van de planeet te boven gegaan, en wel zodanig
dat de huidige levensstijl, daar hij onhoudbaar is, alleen maar kan
uitlopen op catastrofen, zoals feitelijk al periodiek gebeurt in
verschillende gebieden. Het afnemen van de effecten van het huidige
gebrek aan evenwicht hangt af van wat wij nu doen, vooral als wij
denken aan de verantwoordelijkheid die degenen die onder de ergste
gevolgen zullen lijden, aan ons zullen toeschrijven.
Paus Franciscus
Laudato Si' (Latijn voor Geprezen zijt Gij) is een encycliek van paus
Franciscus die op 24 mei 2015 verscheen. De encycliek heeft als
ondertitel, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis,
Naar aanleiding van de encycliek stelde Paus Franciscus een "achtste
werk van barmhartigheid" voor, namelijk de zorg voor de schepping, met
een Wereldgebedsdag op 1 september.

Sluitingsdatum kopij
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 4 - 2021) bestrijken de periode
16 juli t/m 17september
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is:
24 juni en voor ‘Los’bandig: 6 juli.
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:
ww.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,
RESERVERING PAROCHIEHUIS
De heer Mike Lodder,
e-mailadres:

tel. 0346-261633

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)

