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‘Los’ bandig 

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen 

www.parochiebreukelen.nl      parochiebreukelen@planet.nl 

 

Bijlage bij het parochieblad ONE 8e jaargang, nr. 4 aug/sept. 2021  
 

 

‘Coronatijdperk’ 
 
Naar aanleiding van de versoepelingen mogen er vanaf heden 85 mensen 
de viering bijwonen. 
Aanmelden is niet meer nodig. Registeren echter wel. 

 
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 
- 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. 18 juli. 11.00 16e zondag door het jaar 

Gebedsviering 
Voorgangers: Annemiek Dijkhuizen en 
                           Ellen Middelweerd 
Koster:              Thoon Jongerius 

Intenties: 
Wiecher Spelde, 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.   
 
 

http://www.parochiebreukelen.nl/
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Zo. 1 aug. 11.00 18e zondag door het jaar  
Woord- en communieviering 
Voorganger:  Pastor Jos van Os 
Lector:           Ton Mulder 
Koster:           Martin Streng  

Intenties: 
Alet van den Born, Bertus van Drogenbroek, Wil de Jager-van den Broek, Bep 
Dijkers-Visser, Theo Hoogveldt.   
 

Zo. 8 aug. 11.00 19e zondag door het jaar 
Gebedsviering 
Voorganger:  Thoon Jongerius 
Koster:           Ad Opperhuizen 

Intenties:  
Jo Zaal, Lien van Zijl-Sijmons. 
 
Zo. 15 aug. 11.00 20e zondag door het jaar 

Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming  
Woord- en communieviering 
Voorganger:  Pastor Jos van Os  
Lector:           Sjaak van der Post 
Koster:           Wim van Weerdenburg  

Intenties: 
Ursula de Boer, Trees Schellekens, Kees Zuring, Riny de Jager-Miltenburg, 
Wim Verhoef. 
Jaargedachtenis Mien van Rijn-Kooyman 
 
Zo.22 aug. 11.00 21e zondag door het jaar 

Gebedsviering 
Voorganger:  Lies van den Hoven. 
Koster:           Hans Veldhuis 

Intenties:  
Do van Daalen , Jan Schoonderwoerd. 
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst.  
 

Zo. 29 aug. 11.00 22e zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
Voorganger    Pastoor Den Hartog 
Lector/Acoliet: Amber de Weert 
Koster:           Ed Middelweerd 

Intenties: 
Adriaan Vendrig, Wil de Jager–van den Broek, Piet Dhondt. 
Jaargedachtenis Frits Schoonderwoerd 
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Zo. 5 sep. 11.00 23e zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
Voorganger:  Priester-Dominicaan 
   Harry Huisintveld 
Lector:           Annemiek Dijkhuizen    
Acoliet:           Amber de Weert 
Koster:           Thoon Jongerius 

Intenties:  
Bertus van Drogenbroek, Bep Dijkers-Visser. 
Jaargedachtenis  Alet van den Born. 
 
Zo. 12 sep. 11.00 24e zondag door het jaar 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  Pastor Jos van Os 
Lector:           Sjaak van der Post 
Koster:           Ad Opperhuizen  

Intenties  :  
Ursula de Boer, Trees Schellekens, Jo Zaal, Lien van Zijl-Sijmons,  
Theo Hoogveldt. 
Ouders Cor Heus en Truus Heus-van den Broek. 
Jaargedachtenis Wim Verhoef.  
 

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.  
 
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:  
Zondag 18 juli                         Eigen kerk 
Zondag 25 juli                         Eigen kerk 
Zondag 01 augustus               Eigen kerk 
Zondag 08 augustus               Eigen kerk 
Zondag 15 augustus               Eigen kerk 
zondag 22 augustus               Eigen kerk 
Zondag 29 augustus               MIVA 
Zondag 05 september             Zonnebloem 
Zondag  12 september            Werkgroep PI Nieuwersluis 
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In de Heer is overleden: 
Op zondag 20 juni is de heer Wiecher Spelde , in de leeftijd van 85 jaar, 
overleden. Hij woonde Karel Doormanweg 1. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 26 juni 2021. 
Wij bidden dat de Heer deze overledene zijn vrede schenkt, troost en steun 
verleent aan hen die achterblijven. 
 
Door het H. Doopsel is in de geloofsgemeenschap opgenomen: 
Op zaterdag 10 juli is Melati Druenen, door pastor Schyns in onze kerk 
gedoopt. Melati is de zoon van Sascha en Jessica Druenen. Zij wonen op 
Insulinde 10 te Breukelen. Wij hopen dat zij , gesteund door Gods zegen, een 
fijne dag hebben gehad. 
 

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 
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? 

http://www.parochiebreukelen.nl/
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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). 
 

Koorjubileum 
Cor van Nieuwkerk is 65 jaar lid van ons parochiekoor, wat een tijd! 
Ongelooflijk! En zingen dat hij nog altijd kan, een tenor waardig. 
Cor laat niet gauw verstek gaan en was voor de coronatijd bij alle 
repetities  aanwezig plus  bij 3 van de 4 zondagen  waar bij de vieringen 
door het parochiekoor gezongen wordt.  
Cor heeft ook een absoluut muzikaal gehoor en een van zijn 
gevleugelde uitdrukkingen is “Je moet 
zingen wat er staat” en voor de koffie moet 
er zeker tijd over blijven. 
Cor dank je wel voor je jarenlange inzet bij 
onze vieringen. 
We hopen dat je nog heel wat jaartjes kan 
blijven zingen en ons koor blijft versterken. 
 
De Pastoraatsgroep 
Sophie en Nel 

 

“Bouwzaken” 

 

In deze editie van Losbandig is er weinig nieuws te melden. 
Het regulier onderhoud aan onze kerk loopt door. Er zijn op dit moment 
geen grote klussen in uitvoering. Wel zijn we bezig met het herstel van 
het daklood van de pastorie. Dit is aan het eind van de levensduur met 
lekkage in de pastorie tot gevolg. 
 

Nu nog het parochiehuis, 

straks ons liturgisch / 

pastoraal centrum? 

Als locatieraad en 
pastoraatsgroep hebben we 
een eerste versie bij het 
Parochiebestuur ingediend 
van een plan voor de 
ombouw van het 
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parochiehuis tot liturgisch / pastoraal centrum. Zodra er een overleg is 
geweest met het Parochiebestuur over dit bouwplan, kunnen we een 
volgende stap zetten en u hierover meer vertellen. 
 
Maar eerst is het vakantietijd. Geniet er van. 
 
Arthur Dijkhuizen 

Locatieraad, portefeuille huisvesting 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sluitingsdatum kopij 
 
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 5 - 2021) bestrijken de periode 18 
september t/m 31 oktober 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is:  
26 augustus en voor ‘Los’bandig: 7 september.  
 
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:      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 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 
 
HULPDIENSTEN 
Graag Gedaan: 0346-263800 

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

 

http://www.hiphelpt.nl/stichtsevecht
mailto:mplodder@hotmail.com
mailto:stichting@thuissterven.info

