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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. 5 sept./okt. 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 koorleden 
- 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. 19 sept. 10.00 25e zondag door het jaar 

Oecumenische viering in de Pauluskerk in het kader 
van de Vredesweek 
Voorgangers: ds. Pieter van Winden 
   ds. Martje Ruhulessin 
   Annemiek Dijkhuizen 

 
Zo. 26 sept. 11.00 26e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 
Voorganger: Priester/Dominicaan  
   Harry Huisintveld  
Acolieten: Amber en Reina de Weert 
Lector:           Amber de Weert 
Koster:           Wim van Weerdenburg 

Intenties: 
Jan Bobeldijk, Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Riny de Jager-
Miltenburg, René en Jos Boss, overleden ouders Weijmer-Dijkhorst. 
Adriaan Vendrig, Piet Dhondt, Wil de Jager -  van den Broek, Joop, Bosman. 

http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
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Zo.  3  okt. 11.00 27e zondag door het jaar  
Gebedsviering 
Voorganger:  Sophie Koster 
Lector:  Sjaak van der Post 
Koster:           Thoon Jongerius 

Intenties: 
Bertus van Drogenbroek, Bep Dijkers-Visser, Theo Hoogveldt, Reinier Nelis, 
Toos Nelis-Baas   
 

Zo. 10 okt. 11.00 28e zondag door het jaar 
Woord- en communieviering 
Voorganger:  Pastor Jos van Os 
Lector:           Ton Mulder 
Koster:           Ed Middelweerd 

Intenties:  
Jo Zaal, Lien van Zijl-Sijmons, Ursula de Boer, Trees Schellekens, Wiecher 
Spelde, René en Jos Boss 
Overleden ouders Tousain-Goeman en broers en zus. 
 
Zo. 17 okt. 11.00 29e zondag door het jaar  

Woord- en communieviering 
Voorganger:  Pastor Jos van Os  
Lector:           Lies van den Hoven 
Koster:           Martin Streng  

Intenties 
Do van Daalen, Jan Schoonderwoerd, Riny de Jager-Miltenburg,  
Wim Verhoef, Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst. 
 
Zo. 24 okt. 11.00 30e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 
Voorganger:  Pastoor Den Hartog. 
Acolieten: Amber en Reina de Weert 
Lector:            Annemiek Dijkhuizen 
Koster:           Ad Opperhuizen 

Intenties:  
Adriaan Vendrig. Overleden ouders van Rijn-Kooijman 
Jaargedachtenis Ursula De Boer. 
 
Zo. 31 okt. 11.00 31e zondag door het jaar 

Woord- en communieviering 
Voorganger:   Zuster Monica 
Lector:             Sjaak van der Post 
Koster:            Wim van Weerdenburg 
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Intenties: 
Wil de Jager–van den Broek, Piet Dhondt, Wim Scholte 
 

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.  
 
Oktobermaand  - Mariamaand 
Op de 5 zaterdagmiddagen in de oktobermaand houden 
we weer wekelijks een rozenkransgebed in de kerk.  
De aanvangstijd is 15.30 uur. Welkom! 
 
De inloopochtenden in het Bonifatiushuis vervallen vooralsnog.  
 
De Weeksluitingen in De Driestroom en de vieringen in De Aa, 
kunnen alleen op uitnodiging bezocht worden in verband met het maximaal 
aantal toegelaten personen. 
 

Collectes:  
Zondag 19 september Vredesweek 
Zondag 26 september   Eigen kerk 
Zondag   3 oktober       Wereldmissiedag Kinderen 
Zondag 10 oktober Eigen kerk 
Zondag 17 oktober          Eigen kerk 
Zondag 24 oktober Wereldmissiedag 
Zondag 31 oktober               Eigen kerk 
 

 

In de Heer is overleden: 
 

Op donderdag 2 september is mevrouw Gerda van Tol-van Diest, in 
de leeftijd van 89 jaar, overleden. Zij woonde, voordat zij naar De Aa 
is verhuisd, op de Molenwerf.  
De uitvaartdienst met aansluitend de begrafenis heeft op vrijdag 10 
september plaats gevonden in Abcoude.  . 
Wij bidden dat de Heer deze overledene zijn vrede schenkt, troost en steun 
verleent aan hen die achterblijven. 
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Door het H. Doopsel zijn in de geloofsgemeenschap opgenomen: 
 

Zaterdag 11 september heeft pastoor Den Hartog, met assistentie van 
pastor Jos van Os, het sacrament van het heilig Doopsel toegediend aan 
Marissa Rodenburg (14 jaar) en Tim Beijering (12 jaar). 
 
Dat zij zich gesteund mogen weten door Gods zegen 
 

Vredesweek 
 

Vredesdienst zondag 19 september 2021:  
Wat doe jij in vredesnaam?  
Op weg naar een inclusieve samenleving. 
Op zondag 19 september zal er om 10.00 uur een 
oecumenische vredesdienst worden gehouden in de 
Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Voorgangers 
zijn ds. Pieter van Winden, Annemiek Dijkhuizen en 
ds. Martje Ruhulessin. Deze dienst wordt 
georganiseerd door de Werkgroep Oecumene.  

 
Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is 
rechtvaardig, liefde, sluit niet uit en is inclusief. Vrede wordt geboren als 
we naar elkaar omzien, luisteren, elkaar horen, ruimte geven, vrijheid 
geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt 
gepleegd en verzoening wordt gezocht. Als we om ons heen kijken, zien 
we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is 
wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben 
meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken 
door oorlog, uitbuiting en uitsluiting staan steeds weer mensen op die de 
kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van 
vrede en recht. 
 
Het zijn onze ervaringen die ons perspectief op de werkelijkheid kleuren. 
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen. Het grote verschil 
met hen die systematisch worden buitengesloten ligt diep verankerd in 
onze sociaal-economische en politieke werkelijkheid. Voor mensen die 
geen recht en vrede vinden, valt het leven als een schaduw over hen 
heen. Of gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. 
Mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun 
afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige 
sociale- en klassenverschillen. Het programma ‘Het verhaal van mijn 
vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden, maar 
zij blijven ‘de vluchteling’, hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden 
willen laten. Van volledig meedoen is (nog) geen sprake. In de steden 
groeit het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken 
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toe, mensen die niet meer ervaren deel uit te maken van een groter 
geheel, zich niet gehoord voelen, en geen perspectief ervaren. Al deze 
vormen van exclusie zetten de samenleving onder druk. 
 
De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Het is een 
gevecht om stemmen van de slachtoffers te laten doordringen, zoals van 
de vrouwen van Srebrenica, het geven van een gezicht aan Syriërs in 
Nederland of het vragen van excuses door de meerderheid van de 
Surinamers van de Nederlandse regering voor de slavenhandel en 
slavernij. De gevolgen zijn nog dagelijkse realiteit. De stemmen van de 
slachtoffers en nabestaanden van die gewelddadige conflicten mogen en 
moeten klinken op de weg van waarheid en verzoening. Het is juist een 
teken van kracht als de meerderheid bereid is in een spiegel te kijken en 
na te denken over de eigen rol en de pijn te erkennen die mensen 
buitensluit, en alles te willen doen om die pijn weg te nemen. 
 
Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe 
mensen systematisch worden buitengesloten. Herkennen wij hoe mensen 
worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn (‘wij” / “zij”)? 
De uitdaging is om in verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan 
die vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar 
opzoeken, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke 
toekomst voor ons. 
We hopen op een fijne oecumenische dienst met elkaar. Vanwege de 
corona maatregelen is er een maximaal aantal beschikbare stoelen. 
 
In de Vredesweek, volgend op deze dienst, is er elke avond een 
avondgebed/vesper in de verschillende kerken, die beginnen om 
19.15 uur: 
 
Maandag 20 september Pieterskerk, Straatweg 59 
Dinsdag 21 september Pauluskerk, Straatweg 37 
Woensdag 22 september Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8 
Donderdag 23 september Silo, Karel Doormanweg 49 
Vrijdag 24 september H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146 
 

Taakverdeling  
 

Wie doet wat? 
 

Per 1 september heeft Nel van Bekkum haar 
taken neergelegd. In de ONE heeft u 
daarover kunnen lezen en hebben wij haar 
bedankt voor haar jarenlange inzet voor onze 
geloofsgemeenschap. 
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Maar hoe gaat het nu verder en hoe zijn de taken verdeeld?  
Aangezien Sophie Koster tot nu toe alleen overblijft voor het pastoraat en 
we toch al van plan waren om als locatieraad en pastoraatsgroep zoveel 
mogelijk samen op te trekken hebben we de taken voorlopig verdeeld. 
Misschien vindt u het ook prettig om van de andere werkgroepen te weten 
wie de coördinatoren zijn.  
 
Locatieraad (LR): 
Voorzitter  :   Thoon Jongerius. 
Secretaris     Lies van den Hoven 
Penningmeester     Ed Middelweerd 
Gebouwen/onderhoud:    Arthur Dijkhuizen 
 
Pastoraatsgroep (PG): 
Parochieopbouw/liturgie   Sophie Koster 
Diaconie     vacature 
Catechese     vacature 
 
Financiële administratie:    Peter van den Hoven 
 
Uitvaarten: 
 

Bericht komt, via centraal secretariaat, 
binnen bij:      Thoon Jongerius 
Klok luiden, kruisje laten maken:  Thoon Jongerius 
Koor, organist en koster:   Lies van den Hoven 
 
Zon- en feestdagen. 
 

Lies en Sophie dragen zorg voor de vieringen. Zij zorgen ervoor dat ieder 
die op die zondag dienst heeft uitgenodigd is en alle informatie heeft. Van 
boekjes bestellen tot voorgangers, acolieten, koor en organisten. 
Het inlegvel maakt Peter van den Hoven. 
Weekend-mededelingen voor op de website gaan naar Eddy Hoogendijk  
 
Verder zijn er nog de  coördinatoren van diverse andere werkgroepen:  
 

Vieringen in de Aa:    Lies van den Hoven 
Bezorgers actie kerkbalans  Peter van den Hoven 
Bezorgers ONE    Lies van den Hoven 
Bloemengroep    Guus Savenije 
Estafettekoor    Ellen Middelweerd 
      Sjaak v.d. Post 
Actie kerkbalans    Peter van den Hoven  
      Ed Middelweerd 
      Thoon Jongerius 
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Kringloop (garageverkoop)   Pieter van Eijk 
Inloopochtenden    Roos Mensink 
Koffiegroep    Maria Veldhuis 
Vouwen/nieten    Lies van den Hoven 
Parochiesecretariaat (lokaal)  Bertie Klomp 
Schoon Schip    Lies van den Hoven 
Stencilploeg    Peter van den Hoven 
Doe-groep     Peter van den Hoven 
DCR (Diaconie en CaritasRaad)  Annemiek Dijkhuizen 
(voorheen PCI) 
Oecumene     Annemiek Dijkhuizen 
Weeksluiting in de Driestroom  Lies van den Hoven 
      Annemiek Dijkhuizen 
 
Ongetwijfeld heb ik nog mensen of groepen vergeten. 
Spreek ons aan.   
Nog liever: als u nog niet bij één van de werkgroepen betrokken bent, 
meldt u zich om aan iets van dit alles mee te gaan doen. Zie onze 
vacatures. 
 

Namens LR en PG                                  Lies van den Hoven 
 

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. 
 
Op 1 augustus was de opbrengst voor Kerkbalans 2021 € 21.831,-- 
In de begroting voor 2021 hebben we een bedrag opgenomen van  
€ 25.000,-- 
Hoewel we nog een aantal maanden in 2021 te gaan hebben, vragen we 
toch u extra aandacht voor de actie Kerkbalans (zie ook bovenstaande 
opmerking). 
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De kerkbalansbrochure 2021 kunt u vinden op onze website 
www.parochiebreukelen.nl onder de kop ‘contact’ 
 
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). 
 

DANK JE WEL 
 

Wist u dat wij een schoonmaakploeg 
hebben? Vast wel. 
Maar wist u ook dat Ciel van 
Weerdenburg al meer dan 40 jaar 
poetst? Vast niet. 
Toch heeft Ciel ruim 40 jaar gezorgd dat 
u zondags niet in het stof en gruis hoefde 
te bijten. 
En ook poetste ze nog steeds een paar 
keer per jaar de banken met boenwas. 
Lekker ouderwets? Maar echt nodig voor 
onze banken.  

Daarbij heeft ze ook nog jarenlang de coördinatie van de groep gedaan. 
Dat verdient een grote pluim. 
Helaas is nu de tijd gekomen dat Ciel moet stoppen. Haar lijf zegt dat het 
genoeg is geweest.  
Dat vinden wij helemaal terecht. Ciel, wij zijn je ongelooflijk dankbaar voor 
al de uren die jij aan het kerkwerk hebt besteed. Het ga je goed,    
DANK< DANK< DANK. 
 

                                    De werkgroep Schoon Schip. 
 

?????Misschien wil iemand het stokje (de poetsdoek) overnemen????? 
 

“Bouwzaken” 
 

De zomer is voorbij, het gewone leven gaat weer zijn gangetje en het 
onderhoud aan de gebouwen is weer opgestart. 
Het Parochiehuis is vol verhuurd voor de komende jaren en dat betekent 
dat we in afwachting van de plannen en besluitvorming voor een liturgisch 
/ pastoraal centrum het gebouw in een redelijke staat moeten houden. Dat 
betekent dat we meer correctief dan preventief onderhoud aan het 

http://www.parochiebreukelen.nl/
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Parochiehuis uitvoeren. Ofwel wat moet dat moet, maar we houden de 
hand op de knip. Het gebouw moet functioneel en veilig blijven. 
Inmiddels is gebleken dat het regulier onderhoud aan de 
brandblusmiddelen en de noodverlichting al een paar jaar niet 
gecontroleerd en onderhouden zijn. Dat is nu weer in gang gezet. Voor 
onze kerk werd dit wel uitgevoerd maar blijkbaar is het Parochiehuis ooit 
uit de contracten gevallen. 
Het buitenschilderwerk van de kozijnen van de grote zaal is in een 
redelijke staat, maar het buitenschilderwerk van de kozijnen van de kleine 
(zij)zaal was in een erbarmelijke staat. Dat bleek des te meer toen onze 
nieuwe huurder Fotografie Mylucie.com de ruimte aan het opknappen 
was. De verf aan de binnenzijde van de kozijnen wilde maar niet drogen. 
Al snel was duidelijk dat het kozijnhout door en door nat was omdat de 
stopverf van het enkel glas grotendeels verdwenen was en regenwater 
naar binnen sijpelde. Ook de onderdorpels vertoonden veel plekken van 
houtrot en de zijwangen van de dakkapel waren kuis verrot. 
 

 

               Wang dakkapel                                      Kozijn dakkapel 
 

Inmiddels zijn de zijwangen vernieuwd, is de onderdorpel van het boven-
kozijn vernieuwd en is houtrot bij de overige onderdorpels verwijderd en 
hersteld. Vervolgens is alles goed in de grondverf gezet en een keer 
afgelakt. We hebben ervoor gekozen om geen volwaardig verfsysteem op 
te zetten maar een keer goed in de verf zetten zodat we er weer 5 jaar 
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mee vooruit kunnen en het er weer netjes uitziet. Tegen die tijd weten we 
meer over de plannen voor het Parochiehuis. 
      

 
 

       Zijgevel                                                 Voorgevel zijzaal 
 

 
 

             Dakkapel                                   
 
Onze huurder Mylucie is in ieder geval zichtbaar tevreden. 
Ook had net op de hoek de Japanse Duizendknoop wortel geschoten. 
Deze plant moet met wortel en al volledig uitgeroeid worden, omdat de 
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wortels hiervan funderingen aantasten. Co van Rijn van kwekerij Ruwiel 
heeft de plant verwijderd en nu maar hopen dat deze niet teruggroeit. 
 
Het uurwerk en het mechaniek van de luidklokken krijgen deze maand 
een eerste onderhoudsbeurt. Door dit jaarlijks uit te voeren verwachten 
we functiebehoud te kunnen borgen voor de komende jaren. De 
tijdaanwijzing en het kunnen luiden van de klokken vinden we belangrijk. 
Wel zal de verlichting van de wijzerplaten steeds verder uitvallen. Deze is 
niet meer te herstellen en vervanging is te kostbaar, zoals we eerder dit 
jaar al hebben gemeld. 
 
Met beperkte middelen houden we de gebouwen de komende jaren in 
stand voor functioneel en veilig gebruik. Na vaststelling van onze 
toekomstige huisvesting kunnen we daarop verder inspelen. 
 
Arthur Dijkhuizen 
Locatieraad, portefeuille huisvesting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluitingsdatum kopij 
 
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 6 - 2021) bestrijken de periode  
30 oktober t/m 20 december 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is:  
7 oktober en voor ‘Los’bandig: 19 oktober.  
 
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 
 
 
 

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

