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‘Los’ bandig 

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen 

www.parochiebreukelen.nl      parochiebreukelen@planet.nl 

 

Bijlage bij het parochieblad ONE  jaargang 8  nr.6  nov-dec 2021 
 

 

Herinnering 
 

Bij de vorige ‘Los’bandig was een brief en een acceptgirokaart bijgevoegd 
betreffende de jaarlijkse bijdrage voor de papieren versie van de ONE en 
‘Los’bandig. De bijdrage voor het seizoen 2021/2022 bedraagt € 12,50. 
Wilt u de papieren versie van ons parochieblad blijven ontvangen en heeft u de 
bijdrage nog niet betaald, dan kunt u alsnog € 12,50 overmaken op 
rekeningnummer NL24 RABO 0310 6004 13 t.n.v. St. Jan de Doper – Breukelen 
 

Versoepeling van de corona-regels per 25 september 
 

Naar aanleiding van de versoepelingen: 
- 1,5-meter afstandsregel komt te vervallen. 
- vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig. 
- volkszang is weer toegestaan. 
 

Wel blijven een aantal richtlijnen van toepassing: 
- er wordt nog niet gecollecteerd, collectemandjes staan achterin de kerk 
- het uitreiken van de communie blijft achter het hoestscherm 

- om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed  

  gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!  
 

Vieringen en intenties. 
Zo 31 okt 11.00 31e zondag door het jaar 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  zuster Monica 
Lector   Sjaak v d Post 
Koster:   Wim van Weerdenburg 

Intenties. 
Wil de Jager  van den Broek, Piet Dhondt, Wim Scholte,  
Bertus van Drogenbroek 
 
Zo. 7 nov. 11.00 32e zondag door het jaar. 

Eucharistieviering: 
Voorgager.  Pastoor den Hartog 
Acolieten:  Amber en Reina de Weert 
Lector:   Amber de Weert 
Koster   Hans Veldhuis 

http://www.parochiebreukelen.nl/
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Intenties. 
Cees van den Hoven, Bertus van Drogenbroek, Bep Dijkers-Visser,  
Overleden ouders Cor Heus en Truus Heus-van den Broek 
Jaargedachtenis Nico Schoonderwoerd, 
Jaargedachtenis Ans van den Hoven , 
Jaargedachtenis Trees Schellekens-Witlox 
   
Zo. 14 nov. 11.00 33e zondag door het jaar 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  pastor Tejo van der Meulen 
.Lector:   Ton Mulder 
Koster:   Thoon Jongerius 

Intenties. 
Jo Zaal, Lien van Zijl – Sijmons, Wiecher Spelde, René en Jos Boss 
Overleden ouders Bart Lodder en To Lodder – van Leusden 
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst 
Jaargedachtenis Do van Daalen. 
 
Zo. 21 nov. 11.00 34e zondag door het jaar. Christus Koning 

Eucharistieviering 
Voorganger:  Priester/Dominicaan 
   Harry Huisintveld 
Acolieten  Amber en Reina de Weert 
Lector:   Lies van den Hoven. 
Koster:   Ed Middelweerd 

Intenties. 
Zuster Hypolina, Owen van Nieuwkerk, Riny de Jager – Miltenburg, 
Wim Verhoef en familie Verhoef – Gersen 
Jaargedachtenis Jan Schoonderwoerd 
 
Zo. 28 nov. 

 

11.00 1e zondag van de Advent. 
Woord- en communieviering. 
Voorgangers:  Annemiek Dijkhuizen 
   Ellen Middelweerd 
Koster:   Martin Streng 

Intenties. 
Adriaan Vendrig, Wil de Jager – van den Broek, Piet Dhondt,  
Henk en Irene van Bekkum, Bram van Veenendaal. 
 
Zo. 5 dec 11.00 2e zondag van de Advent. 

Woord- en communieviering. 
Voorganger:  pastor Jos van Os 
Lector:   Ton Mulder. 
Koster:  Ad Opperhuizen. 
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Intenties:  
Bertus van Drogenbroek, Bep Dijkers – Visser, René en Jos Boss, Kees Klomp. 
Overleden ouders Cor Heus en Truus Heus van den Broek 
Jaargedachtenis mevrouw Weijmer – Dijkhorst 
 
Zo. 12 dec 

 

11.00 3e zondag van de Advent. 
Eucharistieviering. 
Voorganger:  Priester/Dominicaan 
   Harry Huisintveld 
Acolieten:  Amber en Reina de Weert 
Lector:   Sjaak van der Post. 
Koster:   Wim van Weerdenburg 

Intenties. 
Jo zaal, Wim Verhoef, Wiecher Spelde. 
Jaargedachtenis Leny van Rijn – van Rijn 
 

Zo. 19 dec. 11.00 4e zondag van de Advent. 
Eucharistieviering. 
Voorganger:  pastor Schyns 
Acolieten:  Amber en Reina de Weert 
Lector:   Lies van den Hoven. 
Koster:   Hans Veldhuis 

Intenties. 
Ben van Nieuwkerk, Henk en Irene van Bekkum. 

 

Andere Vieringen: 
 
Oktobermaand  - Mariamaand 
Op zaterdagmiddag 30 oktober houden we weer een 
rozenkransgebed in de Mariakapel.  
De aanvangstijd is 15.30 uur.  
Welkom! 
 
De inloopochtenden in het Bonifatiushuis vervallen vooralsnog.  
 
Allerzielen. 
 

Op dinsdag 2 november ’s avonds om 19.00 uur gaan we onze 
overledenen gedenken. Dat doen we net als voorgaande jaren in de aula 
van de begraafplaats aan het Zandpad.  
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar 
krijgen een persoonlijke uitnodiging. Maar natuurlijk is iedereen welkom. 
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Vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen is het nodig dat u, als u in 
de aula plaats wilt nemen, een testbewijs, herstelbewijs of vaccinatiebewijs 
kunt laten zien. 
 

Wij hopen op een mooie herdenking. 
De groep Rouwpastoraat 

 
Oecumenische activiteiten: 
 

Vespers in de Adventstijd 
 

De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd 
weer vespers. Deze vinden op dinsdag 30 november, 7, 
14 en 21 december 2021 plaats in de Pauluskerk, 
Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 
19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het centrale 
thema is “In een ander licht”. Vooralsnog is er na afloop 
koffie en thee. U bent van harte welkom. 
 
Lichtjesavond 
Kerken verbonden door licht en muziek 
 

Vrijdag 17 december is er in Breukelen een lichtjesavond, Het is inmiddels 
een mooie traditie geworden, zo in de aanloop naar Kerst. Enkele kerken 
zetten hun deuren weer wijd open. Een lint van licht verbindt de Pauluskerk, 
Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk met elkaar. In de kerkgebouwen 
zal muziek te beluisteren zijn. In onze kerk treedt het koor Breukels Glory 
op (ca. 19.30 uur) 
Datum: vrijdag 17 december 
Tijd:  18.30 – 21.00 uur 
Plaats: Pauluskerk, Pieterskerk, Johannes de Doperkerk 
 
Volkskerstzang 
 

Op maandag 20 december 2021 organiseert de 
Werkgroep Oecumene vooralsnog weer de 
jaarlijkse Volkskerstzang in de Rooms-Katholieke 
kerk, Straatweg 146 in Breukelen. Aanvang:  
20.00 uur. Medewerking verleent de Brassband 
Breukelen o.l.v. Syde van der Ploeg. Pastor Jos 

van Os van de R.K. Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper in 
Breukelen houdt een korte overdenking. U bent allen van harte 
welkom! 
 

Namens de Werkgroep Oecumene, 
Ellen Middelweerd en Nel van Bekkum 
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Iedere vrijdagmiddag van 12.15 – 12.35 uur wekelijks gebed voor de 
vrede en verzoening in de traditie van Coventry in de Pauluskerk 
(Straatweg 37) 
 
Iedere vrijdagmiddag  is er om 16.45 uur de oecumenische weeksluiting 
in de Driestroom (in de ruimte van De Twijg). 
 

Collectes 
 

Zondag 31 okt.  Eigen kerk 
Zondag   7 nov.  Willibrordzondag (oecumene) 
Zondag 14 nov.  Diaconie (DCR) 
Zondag 21 nov.  Nationale Jongerencollecte 
Zondag 28 nov.  Eigen kerk 
Zondag   8 dec.  Adventsactie 
Zondag 15 dec.  Adventsactie 
Zondag 22 dec.  Adventsactie 
 
1e Communie 
 

In de vorige ‘Los’bandig heeft u kunnen lezen dat Marissa Rodenburg en 
Tim Beijering het sacrament van het Heilig Doopsel hebben ontvangen. 
Op zondag 24 oktober hebben zij tijdens de viering, waarin pastoor Den 
Hartog voorging, het sacrament van de Heilige Communie ontvangen. 
Zij sluiten zich nu aan bij de groep die bezig is met de voorbereidingen voor 
het sacrament van het Vormsel. 
 

We wensen Marissa en Tim een inspirerende tijd toe. 
(Tim heeft een eigen YouTube kanaal (TimBeijering05) daarop is o.a. een 
filmpje over onze kerk te zien) 
 
Verslag Parochiebijeenkomst 24 oktober 2021 in het parochiehuis 
 

Sophie opent om 12.30 uur namens de pastoraatgroep de bijeenkomst met 
een hartelijk welkom aan alle aanwezigen, +/- 70 in getal. 
Zij geeft aan dat we, na de opheffing van de coronamaatregelen, langzaam 
weer naar het gewone normaal terug gaan. Er wordt weer elke week koffie 
geschonken, de dagkapel is elke dag open, het Bloemetje van de week 
gaat gewoon door en vandaag hadden we weer een bijna “volle kerk”. 
Heel fijn dat we met zoveel parochianen weer bij elkaar mogen en kunnen 
zijn. 
Vervolgens geeft zij het woord aan Thoon Jongerius voorzitter van de 
locatieraad. 
Ook Thoon wenst iedereen nogmaals van harte welkom en met name onze 
nieuwe, inmiddels al weer vertrouwde, pastoor Ronald den Hartog. 
Thoon geeft aan dat het parochiebestuur in 2020 de nieuwe locatieraad 
heeft geïnstalleerd en stelt deze vervolgens voor: 
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Lies van de Hoven, secretaris. Zij verzorgt tevens, samen met Sophie 
Koster van de pastoraatgroep, het taakgebied Liturgie binnen de 
pastoraatgroep. 
Ed Middelweerd, penningmeester 
Arthur Dijkhuizen, gebouwen beheer 
Thoon Jongerius, voorzitter 
Thoon geeft aan dat Manja Timmer in het verleden al eens meegedraaid 
heeft in enkele projecten binnen onze geloofsgemeenschap. Zij heeft zich 
ook nu weer bereid verklaard op projectbasis mee te helpen bij de projecten 
1ste communie en Vormsel, waarvoor onze dank. 
Verder zijn we heel blij dat we 2 weken geleden van de bisschop hoorden 
dat Woord- en communievieringen weer worden toegestaan   
Vervolgens geeft hij aan dat Ed Middelweerd iets zal vertellen over de 
financiën van onze geloofsgemeenschap en daarna zal Arthur wat vertellen 
over de laatste ontwikkelingen rond het kerkgebouw en het parochiehuis. 
Hij geeft vervolgens het woord aan Ed Middelweerd. 
Ed vertelt wat over de stand van de financiën van onze 
geloofsgemeenschap. 
Momenteel zijn we al bezig met de voorbereiding van de Aktie kerkbalans 
2022, maar eerst nog 2021 tot een financieel goed einde brengen. Het jaar 
2020 hebben we, ondanks corona,  afgesloten met een kleiner tekort dan 
begroot. We hadden een tekort begroot van € 4.500 en dat is uiteindelijk 
uitgekomen op een tekort van € 1.500. Ons streven is om elk jaar minimaal 
quitte te spelen. 
De verwachting is echter dat dit ook in 2021 nog niet gaat lukken. Dat komt 
mede omdat een groot deel van de inkomsten bestaat uit de opbrengst van 
de beleggingen. Het is echter de verwachting dat in 2021 de opbrengst 
beleggingen sterk zal teruglopen ten opzichte van 2020 omdat er herbelegd 
moet worden tegen de huidige lage rentestanden. Het ziet er momenteel 
naar uit dat de kosten en overige opbrengsten in 2021 ongeveer gelijk 
blijven aan die van 2020. Voor 2021 is een tekort begroot van ruim € 
23.000. We doen echter ons best om ook met uw hulp dit tekort te 
beperken. Samen moet dat lukken. Ik wil dan ook graag een oproep doen 
om, als u dat nog niet gedaan hebt, de actie Kerkbalans 2021 alsnog te 
steunen en als u het al wel gedaan heeft misschien, als dat mogelijk is, nog 
een extra gift te geven. Hiervoor vast onze dank. Ik wil het kort houden en 
geef daarom nu het woord over aan Arthur die u iets zal vertellen over onze 
gebouwen. 
 
Arthur: 
Het parochiebestuur heeft in afstemming met het Bisdom in 2020 het 
besluit genomen om onze kerk over enige jaren aan de eredienst te 
onttrekken. Hiervoor werd toen een periode genoemd van tussen de 5 en 7 
jaar.  
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Voorwaarde van het Bisdom was wel dat er in Breukelen een vervangende 
accommodatie moet zijn als liturgisch / pastoraal centrum  
De kerk gaat vervreemd worden omdat het gebouw te duur is in onderhoud 
en exploitatie en het te kostbaar is om het te renoveren/restaureren. Vanuit 
het bisdom is echter aangegeven dat de kerk pas vervreemd mag worden 
als het liturgisch / pastoraal centrum gereed is. Het Bisdom staat 
nieuwbouw niet toe, tenzij dit gehuurd word. Het parochiebestuur gaat hier 
niet voor omdat dan in de toekomst het huurcontract beëindigd kan worden. 
Verbouw van een bestaand gebouw in eigendom is wel toegestaan, zodat 
we nu plannen maken om 
het huidige parochiehuis te gaan verbouwen tot een liturgisch / pastoraal 
centrum dat multifunctioneel gebruikt kan worden 
Er is een nu bouwplan opgesteld op basis van het programma van eisen 
van de pastoraatsgroep. Dit bouwplan is ingediend bij het parochiebestuur. 
Het gebouw moet duurzaam  en energiearm zijn om lage exploitatiekosten 
te realiseren. 
Het parochiebestuur is gevraagd een projectteam in te stellen waarin 
sowieso Arthur zitting zal nemen als lid van onze locatieraad en een lid van 
het parochiebestuur. 
Het parochiebestuur is ook gevraagd om een projectteam in te stellen voor 
de vervreemding van ons huidige kerkgebouw. Ook hierin zal Arthur 
deelnemen namens de locatieraad en een lid van het parochiebestuur. 
Voordat er een nieuw gebouw staat moet er echter nog heel veel gebeuren. 
Het bouwplan moet door een architect omgezet worden in een concreet 
ontwerp. Dit moet dan uiteindelijk door alle partijen goedgekeurd worden. 
Vervolgens moeten er allerlei vergunningen aangevraagd worden. Als dat 
allemaal geregeld is moeten er met bouwers contracten afgesloten worden 
en moet er vervolgens gebouwd worden. Dit alles kost erg veel tijd en 
vraagt om vaste data.  
Vooralsnog is het streven om Kerstmis 2025 nog te vieren in onze “oude” 
kerk en de nieuwjaarsreceptie 2026 in ons “nieuwe” liturgisch / pastoraal 
centrum. 
De vervreemding van ons oude kerkgebouw zal parallel lopen aan de 
realisatie van het liturgisch / pastoraal centrum.  
In het nieuwe liturgisch / pastoraal centrum zullen we meer eigen vieringen 
gaan verzorgen, omdat het pastoresteam de komende jaren door 
pensioneringen zal krimpen. Het bouwplan voorziet hierin. 
Door het houden van parochiebijeenkomsten en het regelmatig publiceren 
van artikelen in ‘Los’bandig zullen we u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen rond onze “oude“ kerk en onze nieuwe huisvesting.  
 
Hans Veldhuis vraagt: 
Wie heeft het programma van eisen opgesteld en wat staat daar in? 
Arthur: 
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Het programma van eisen is opgesteld door de pastoraatsgroep en nu 
samen met de locatieraad geactualiseerd. Hierin is o.a. opgenomen: ruimte 
voor circa 120 mensen, een Maria-/dagkapel, het secretariaat, keuken en 
toiletten. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor woonruimte voor 
zuster Monica 
Hans Veldhuis vraagt: 
Er wordt gesproken over een liturgisch / pastoraal centrum. In het verleden 
was er sprake van een pastoraal centrum. Hoe zit dat nu? 
Pastoor den Hartog zal hier t.z.t. op terug komen. 
 
Vervolgens geeft Arthur het woord aan Jos van Os onze contactpastor. 
Jos geeft nog eens het belang aan van de oecumene binnen Breukelen. 
Vooral nu er uit twee andere christelijke gemeenschappen de dominees zijn 
vertrokken en hiervoor nog geen vervangers zijn aangesteld. 
Daarna geeft Jos de microfoon door aan onze pastoor Den Hartog om het 
officiële gedeelte van deze bijeenkomst af te sluiten. 
Hij doet dit, in het kader van oktobermaand Mariamaand, met het 
gezamenlijk bidden van een Wees gegroet.  
Daarna was het nog lang gezellig onder het genot van een hapje en een 
drankje.  
 

 
 
 

€ 25.000,00 Kerk(on)balans   € 23.008,50 
 
€ 25.000,00 is het bedrag dat we voor 2021 als inkomsten kerkbijdrage 
hebben begroot. € 23.008,50 is het bedrag dat er op 30 september aan 
kerkbijdragen ontvangen was. 
 
We hebben in 2021 nog 2 maanden te gaan  
 
U kunt er voor zorgen dat we eind 2021 geen 
noodklok hoeven te luiden, maar een feestklok  
 

U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. 
NL80RABO0310623170  
t.n.v. St. Jan de Doper Breukelen,  

 
Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd?  
Onderzoek onder kerkgangers naar geefgedrag en kerk-zijn na 
coronatijden 
 

De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan 
anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en 
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digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen 
vonden plaats via livestream en contact met kerkgenoten ging vooral 
digitaal. Inmiddels zijn de kerkdeuren weer open voor iedereen. Wat 
hebben we in de afgelopen tijd geleerd en wat houden we daarvan vast 
voor de toekomst? Die vraag is aanleiding voor Actie Kerkbalans om 
onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun 
plaatselijke kerk in deze tijd. Vanaf 18 oktober zal onderzoeksbureau 
Citisens kerkleden en parochianen vragen mee te doen met dit 
grootschalige online onderzoek. 
 
De nadruk in het onderzoek ligt met name op de kerk van de toekomst. 
Vragen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld: Wat hebben kerken geleerd in 
lockdowntijd? En wat wilt u als betrokken kerkganger hiervan eventueel 
behouden voor de toekomst? Wat hoopt u dat de kerk mag betekenen voor 
volgende generaties en waar vindt u dat de kerk vooral in moet investeren? 
Naast vragen over de toekomst van de kerk, wordt in de vragenlijst ook 
gevraagd naar het geefgedrag van christenen voor hun plaatselijke kerk. 
 
Bij deze nodigen we u van harte uit mee te doen met dit online 
onderzoek! Meedoen kan via www.gevenaandekerk.nl .Het invullen 
van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Doet u mee? Uw mening 
telt! 
 
De Actie Kerkbalans (die in 2022 gehouden wordt onder het thema ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’) is benieuwd naar de uitkomsten van 
het onderzoek. Verwacht wordt dat de resultaten inzicht geven in de rol van 
de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst. 
 
“Bouwzaken” 
 

Afgelopen maand zijn er in ons kerkgebouw weer een paar belangrijke 
onderhoudswerken uitgevoerd. Door de uitvoering hiervan zijn we voor het 
moment bij voor zover noodzakelijk. En met deze onderhoudsstatus willen 
we en moeten we de komende jaren onze kerk in stand houden. 
Het noordtransept, het grote raam links van het altaar, is opgebouwd uit 
grote glas-in-lood ramen die gevat zijn in gemetselde penanten. Deze 
penanten vertonen forse scheuren, waar we in het voorjaar al over hebben 
geschreven. Soms zijn scheuren niet erg maar in dit geval was er gevaar 
voor doorscheuren bij storm uit het noorden. Door winddruk op deze 
raampartij zou het kunnen gebeuren dat het hele noordtransept naar binnen 
zou klappen. Aan de gevolgen hiervan moet je maar niet denken. Om de 
veiligheid van mensen en het behoud van het glas-in-lood te waarborgen 
hebben we aan de binnenkant op twee hoogten stalen balken gemonteerd 
die verankerd zijn in de metselwerk penanten, waardoor het gevaar van 

http://www.gevenaandekerk.nl/
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een calamiteit is voorkomen. Omdat we de stalen balken zwart hebben 
geschilderd, vallen ze niet direct op. Heeft u ze al ontdekt? Kijk maar eens 
goed voor of na een viering. Op onderstaande foto’s is een grote scheur en 
het staal goed zichtbaar. 

 
Het onderhoud aan de brandblusmiddelen in de kerk en het parochiehuis is 
afgelopen maand uitgevoerd. Dat geeft weer een veilig gevoel. 
In de vorige “losbandig” hebben we ook gemeld dat de luidklokken voortaan 
een jaarlijkse onderhoudsbeurt krijgen. Een specialist van de firma 
Eijsbouts heeft een hele pot vet in het mechaniek voor het luiden 
gesmeerd. Het was dus echt heel erg nodig. Tijdens de onderhoudsbeurt 
heeft hij ook van twee grote luidklokken het klepelleer vervangen. Doordat 
dit bijna volledig weggesleten was, gingen deze klokken “roeren” met als 
gevolg schade aan de klokken en het steeds doffer worden van de slag. 
Gelukkig waren we er op tijd bij. Om gehoorschade te voorkomen heeft de 
klokken maker wel eerst de klokken uitgeschakeld. Op onderstaande foto’s 
kunt u de klokkenmaker aan het werk zien, in de klok en bij het maken van 
nieuw klepelleer. 
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(op onze website kunt u de foto’s in kleur bekijken) 
 
We kunnen u melden dat er belangrijke stappen gezet worden voor onze 
toekomstige huisvesting. Zoals eerder gemeld heeft het Parochiebestuur na 
consultatie van het Bisdom het besluit genomen dat onze kerk op termijn 
gesloten zal worden. Maar er is ook bepaald dat er gelijktijdig een 
katholieke presentie in Breukelen moet komen in de vorm van een liturgisch 
/ pastoraal centrum. Hier zullen we kunnen vieren en ontmoeten. Mede 
door pensionering van pastores in de komende jaren, kan pastoor den 
Hartog dan niet elke week op elke locatie de eucharistie met ons vieren. 
Dat zullen we zelf met vieringen moeten aanvullen en dat kan in het 
liturgisch / pastoraal centrum. Door de tanende vitaliteit van onze 
geloofsgemeenschap is de kerk te groot geworden (geschikt voor circa 550 
mensen), kunnen we de exploitatielasten van het kerkgebouw niet meer 
opbrengen en voor de noodzakelijke restauratie van met name het dak en 
de gevels zijn onvoldoende geldmiddelen beschikbaar. 
 
Bij het Parochiebestuur liggen nu een drietal besluiten voor: 

- Goedkeuring van een bouwplan voor een liturgisch / pastoraal 
centrum in het Parochiehuis 

- Instellen van een projectteam voor de ontwikkeling en realisatie 
daarvan 
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- Instellen van een projectteam voor de vervreemding van het 
kerkgebouw 

Onze locatieraad is hier volledig bij betrokken, waarbij we samen met het 
Parochiebestuur optrekken om ook voor de toekomst te kunnen blijven 
vieren en ontmoeten in Breukelen. 

Arthur Dijkhuizen 
Locatieraad, portefeuille huisvesting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluitingsdatum kopij 
 
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 7 - 2021) bestrijken de periode  
19 december t/m 6 februari 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is:  
25 november en voor ‘Los’bandig: 7 december.  
 
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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Uit uw hemel zonder grenzen 

 

Uit uw hemel zonder grenzen 

komt Gij tastend aan het licht 

met een naam en een gezicht 

even weerloos als wij mensen 

Als een kind zijt Gij gekomen 

als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind] 

die voorbijgaat in de bomen. 

Als een vuur zijt Gij verschenen 

als een ster gaat Gij ons voor 

in den vreemde wijst uw spoor 

in de dood zijt Gij verdwenen. 

Als een bron zijt Gij begraven 

als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn 

ooit nog vrede hier op aarde? 

Als een woord zijt Gij gegeven 

als een nacht van hoop en vrees 

als een pijn die ons geneest 

als een nieuw begin van leven. 

 
Huub Oosterhuis 

 
 
 
 
 

https://judywagenaar.wordpress.com/2008/12/23/uit-uw-hemel-zonder-grenzen-door-huub-oosterhuis-advent-4/


14 
 

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 
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 
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur 
 

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

