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‘Los’ bandig 

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen 

www.parochiebreukelen.nl      parochiebreukelen@planet.nl 

 

Bijlage bij het parochieblad ONE  jaargang 9  nr.2  apr. -mei 2022 
 

 

Vieringen en intenties. 
Zo 10 apr 10.00 Palmzondag   Eucharistieviering 

Voorganger: Priester/Dominicaan 
   Harry Huisintveld 
Acolieten:  Amber en Raina de Weert 
Lector:   Amber de Weert en Nel van Engen 
Koster:   Wim van Weerdenburg. 

Intenties. 
Jan Visser, Jo Zaal, Wiecher Spelde, Familie Verhoef – Gersen,  
Lien van Zijl-Sijmons,  
Jaargedachtenis: Chris Verhoef, Bep Dijkers- Visser, Lambrecht van Eekelen, 
Joop Bosman. 
 
Do. 14apr.   20.00  Witte Donderdag. 

Viering in de Pauluskerk  
Voorgangers:  Ds. Bert Kuipers en 
   Sophie Koster. 
 

Vr. 15 apr.  
14.30 
 
21.00 

Goede Vrijdag 
Kruisweg. 
 
Viering in de Pauluskerk 
Voorgangers:  Ds. Bert Kuipers en  
   Lies van den Hoven 
 

Za.16 apr 21.00 Stille zaterdag 
Viering in de Pauluskerk 
Voorgangers:  Ds. Bert Kuipers en 
   Annemiek Dijkhuizen 

 
Zo.17 apr.. 11.00 Pasen. 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  Pastor Jos van Os 
Lector:   Annemiek Dijkhuizen. 
Koster :   Ed Middelweerd 

http://www.parochiebreukelen.nl/
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
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Intenties: 
Riny de Jager – Miltenburg, Jos en René Boss, Bart Peek, 
Bram van Veenendaal,  
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst, overleden ouders Wiegmans-van Rijn 
Overleden ouders van Rijn- van Rijn,  
Jaargedachtenis Kees Klomp. 
 
Ma.18 apr.  Tweede Paasdag 

Geen viering 
Vieringen in Mijdrecht (11.00 uur) en 
Maarssen (10.00 uur) 

 
Zo. 24 apr. 11.00 2e zondag van Pasen 

Woord- en communieviering. 
Voorganger:  Sophie Koster 
Lector:   Sjaak van de Post 
Koster:  Thoon Jongerius 

Intenties: 
Henk en Irene van Bekkum, Wil de Jager – van den Broek 
Cor Heus en Truus Heus-van den Broek. 
 
Zo.  1 mei 11.00 3e zondag van Pasen 

Eucharistieviering. 
Voorganger:  Pastor van Tillo 
Lector:   Lies van den Hoven 
Acolieten:  Amber en Raina de Weert 
Koster:   Hans Veldhuis. 

Intenties:  
Ouders van Nieuwkerk-Zijl, Jan van der Post en Ali van der Post- van Steijn, 
Reinier Nelis, Toos Nelis-Baas, Lien van Zijl-Sijmons 
 
Zo.8 mei 11.00 4e zondag van Pasen 

Eucharistieviering. 
Voorganger:  Pastor Schyns 
Lector:   Ton Mulder 
Acolieten:  Amber en Raina de Weert 
Koster   Martin Streng 

Intenties: 
Ko Zaal, Wiecher Spelde, Cor Heus en Truus Heus-van den Broek.  
Overleden ouders  Bart Lodder en To Lodder -van Leusden. 
 
Zo. 15 mei 11.00 5e zondag van Pasen 

Woord- en communieviering 
Voorganger:  Thoon Jongerius 
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Lector:   Martin Streng 
Koster:   Ad Opperhuizen 

Intenties: 
Riny de Jager-Miltenburg, Bart Peek 
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst 
 

Zo. 22 mie 11.00 6e zondag van Pasen 
Woord- en communieviering 
Voorganger:  Pastor Tejo van der Meulen 
Lector:   Annemiek Dijkhuizen 
Koster:   Wim van Weerdenburg 

Intenties: 
Wim Verhoef, Lambrecht van Eekelen 
 
Do. 26 mei  

9.30 
Hemelvaartsdag 
Oecumenische gebedsdienst 
Voorgangers: Dineke Figee 
   Jos van Os 

Collectes 
 

Zondag 10 april Vastenactie 
Zondag 17 april Vastenactie 
Zondag 24 april Eigen kerk 
Zondag   1 mei tbv Werkgroep Oecumene 
Zondag   8 mei Roepingenzondag 
Zondag 15 mei Eigen kerk 
Zondag 22 mei Eigen kerk 
 
In de Heer is overleden: 

Op zondag 6 maart is de heer Johannes (Jan) Visser, in de leeftijd 
van 99 jaar overleden. Hij woonde Nieuweweg 38 in Breukeleveen. 
 

Andere Vieringen: 
 

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 weeksluiting in de 
Driestroom. 
 
13 april: en 11 mei viering in de Aa, aanvang 15.00 uur 
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Morgengebed in de Goede Week. Op maandag 11, dinsdag 12 en 
woensdag 13 april wordt er een morgengebed gehouden in de 
Pauluskerk, aanvang 7.00 uur. 
 
In de Meimaand op zaterdag Mariagebed om 15.30 uur 
7 en 14 mei in de Mariakapel 
21 en 28 mei in de sacristie 
 
Oecumenische vespers in de veertigdagentijd 
 

De Werkgroep Oecumene organiseert in de 

veertigdagentijd voor Pasen weer vespers. Deze 

vinden nog plaats op dinsdag 29 maart en 5 en 12 april 

2022 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De 

vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 

minuten. In principe na afloop koffie en thee. U bent 

van harte welkom. Het thema dit jaar is “De Woestijn”. Organisatie: 

Werkgroep Oecumene. 

 

4 – mei Herdenking 
 

4 mei is de dag waarop we in het hele land alle 
Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken. Herdacht 
worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht 
worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede 
Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat in de 

herdenking centraal gezien de omvang en impact van deze oorlog voor 
ons land en onze samenleving. 
 
Mensen hadden op heel verschillende wijzen te maken met de Tweede 
Wereldoorlog, afhankelijk van wie ze waren, waar ze voor stonden, wat ze 
deden of waar ze woonden. Al die verschillende ervaringen worden 
weerspiegeld in verschillende herdenkingen door het jaar heen. Op 4 mei 
tijdens de Nationale Herdenking komen die verschillende ervaringen 
samen en worden gemeenschappelijk de doden herdacht. 
 
In Breukelen vindt de jaarlijkse herdenkingsdienst, georganiseerd door de 
Werkgroep Oecumene, op zaterdag 4 mei 2022 plaats in de Pauluskerk, 
Straatweg 37 te Breukelen. Aanvang 18.45 uur. Hierna kan men de 
dodenherdenking bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in Park Boom en 
Bosch verzameld wordt. 
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Houd allemaal zondag 26 juni vrij s.v.p.!! 
O n d e r w e g   n a a r   e e n h e i d 
Sinds wij één (grote) St Jan de Doperparochie Vecht & Venen geworden 
zijn, vieren we elk jaar rond het feest van zijn geboorte, op de kerkelijke 
kalender 24 juni, deze naamdag. We houden dan één gezamenlijke 
viering, op de eerste keer na steeds in ons eucharistisch centrum aan 
diezelfde parochiepatroon toegewijd: de H. Johannes de Doperkerk van 
Mijdrecht-Wilnis. Helaas heeft deze viering in de lang-aanhoudende 
coronaperiode twee keer niet kunnen plaatsvinden. Het is daarom extra 
heuglijk dat de coronabelemmeringen (we hopen: voorgoed) achter de rug 
zijn, want nu kunnen we ons naamfeest weer vieren; en wel met een extra 
blij tintje want onze parochie bestaat dan precies 12 ½ jaar.  
Als motto kiezen we ‘Onderweg naar eenheid’. In de volgende One 
uitvoeriger informatie.  
Nu al vragen we alle parochianen van onze geloofsgemeenschappen de 
feestdatum te reserveren: zondag 26 juni, aanvangstijd viering 10.30 uur, 
aansluitend feest van ontmoeting. Kerk zijn we samen, geloven in 
toekomst! 

namens pastoraal team en parochiebestuur 
Jos van Os 

Oproep! Oproep! 
De volgende ONE/’Los’bandig verschijnt op 21 mei. Op onze lokale 
pagina in die volgende editie van de ONE willen we aandacht schenken 
aan de 12,5-jarige historie van onze parochie St. Jan de Doper. 
Het zou fijn zijn als we verschillende reacties uit onze 
geloofsgemeenschap kunnen noteren.  
 
Daarom nodigen wij u van harte uit een reactie of uw ervaringen over het 
12,5-jarig bestaan van de parochie naar ons te sturen. 
Dit kan per e-mail naar: pvdhoven@xs4all.nl of schriftelijk naar 
parochiesecretariaat, Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen. 
Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 21 april. 

namens de lokale redactie 
Thoon Jongerius en Peter van den Hoven 

 

VRIJWILLIGERS NODIG WEEKSLUITING! 
 

Misschien is het niet bij iedereen bekend, maar in normale tijden wordt er 
iedere week in de ruimte van Dagverzorging De Twijg in De Driestroom 
op het eind van de vrijdagmiddag een interkerkelijke weeksluiting 
gehouden voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen. Er wordt 
gezongen en een korte overweging gehouden. Er zijn wisselende 
voorgangers van diverse kerkgenootschappen uit Breukelen en Nieuwer 
Ter Aa. De gasten zijn mensen uit De Aa, uit ’t Heijcop en de Angstel. De 

mailto:pvdhoven@xs4all.nl
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mensen uit ’t Heijcop en de Angstel komen op eigen gelegenheid, de 
meeste deelnemers uit De Aa worden door vrijwilligers begeleid naar de 
weeksluiting en na afloop weer terug gebracht. Door omstandigheden 
hebben diverse vrijwilligers hun medewerking moeten stopzetten. Daarom 
willen wij u vragen of u vrijwilliger wilt worden om ongeveer eens per 4 
weken te helpen de mensen op te halen. U bent er vanaf 16.00 uur, zo’n 2 
uurtjes mee bezig. Het is heel dankbaar werk als je ziet hoeveel het voor 
de mensen betekent. Al kunnen ze soms niet meer zingen, dat ze dan 
toch zachtjes mee neuriën met de voor hun bekende melodie. Hoe meer 
mensen komen helpen, hoe minder vaak u aan de beurt bent.  
De ruimte van De Twijg is nu nog in het atrium. Binnenkort gaat dat 
veranderen en komen ze op de 1e etage van ‘t Heijcop bij elkaar. Daar 
verhuist de weeksluiting dan ook naartoe. Het zal even wennen zijn aan 
de andere route, maar we komen in een mooie, ruime zaal te zitten. Als u 
interesse heeft kunt u contact opnemen met Ria van Voskuilen, tel. 0346-
264188 of r.v.voskuilen@gmail.com.  Van Harte aanbevolen! 

 

Namens de weeksluiting, Ria van Voskuilen 

“Bouwzaken” 
 

We zijn een stap verder voor de realisatie van ons nieuwe liturgisch / 
pastoraal centrum. 
Het Parochiebestuur heeft goedkeuring gegeven aan ons bouwplan om 
het parochiehuis om te bouwen tot liturgisch / pastoraal centrum. Dit 
betekent dat ons Programma van Wensen, de planning, de 
investeringsindicatie en de eerste indelingsschetsen verder uitgewerkt 
kunnen gaan worden. Als locatieraad gaan we nu het bouwplan nog eens 
integraal doorspreken om te zien dat we overal aan gedacht hebben. 
 

Programma van Wensen liturgisch / pastoraal centrum Breukelen 
- Een vieringruimte met plaats voor 100 personen in volle bezetting, 

waardoor bij een gemiddelde bezetting van 70 à 80 personen er een 
aangename ruimtebeleving is. 

- Mogelijkheid om de vieringruimte incidenteel uit te breiden tot max. 
150 personen. 

- De vieringruimte ingericht voor eucharistie (gedurende 2 jaar na 
ingebruikname) en woord- en gebedsvieringen. 

- Een aanpalende multifunctionele ruimte voor de extra capaciteit van 
50 personen, die tevens gebruikt kan worden voor samenkomsten 
voor pastoraal werk, geloofsgemeenschap, koorrepetities, maar ook 
gebruikt kan worden voor maatschappelijke doeleinden als 
bijvoorbeeld verenigingen (bridge), presentaties, sociale en culturele 
activiteiten, e.d. (feesten en partijen zijn uitgesloten) 

- Een kleine Mariakapel voor bezinning en meditatie (afgescheiden en 
tijdens daguren open). 

mailto:r.v.voskuilen@gmail.com
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- Hoekje voor gedachtenkruisjes (rouw). 
- De viering ruimte voorzien van altaar, lezenaar, tijdelijk tabernakel, 

piano. 
- Een sacristie (met kluis, kasten voor misgewaden, altaarkleden en 

viering benodigdheden). 
- Vergaderfaciliteit voor 20 personen. 
- Secretariaat (2 werkplekken, printer/copier, archief, kastruimte voor 

drukwerk, kaarsen e.d.). 
- Keuken met faciliteiten (koffie, vaatwasser, wasmachine, e.d.). 
- Hal, garderobe, toiletten (incl. miva), mededelingenbord. 
- Verwerken van glas-in-lood uit het oude kerkgebouw. 
- Herkenbaarheid van het gebouw als katholieke presentie in Breukelen. 
- Afwerking, inrichting en aankleding zodanig dat mensen zich thuis 

voelen. 
 

Planning 
- 2022 uitwerking plannen / architectonisch ontwerp / procedures Bisdom 
- 2023 procedure omgevingsvergunning / procedures Bisdom 
- 2024 opstellen bestek en tekeningen, aanbesteding, asbestsanering 
- 2025 verbouwingsperiode 
- 01-01-2026 nieuwjaarsbijeenkomst in ons nieuwe liturgisch / pastoraal 

centrum 
Arthur Dijkhuizen 

Locatieraad, portefeuille huisvesting 

Passiemuziek in de Lijdenstijd 
 

Zaterdag 9 april geeft Interkerkelijk koor CREDO een matinee in de 
Pauluskerk (Straatweg 37). Het begint om 16.00 uur en het duurt 
ongeveer 1 uur, Toegang is gratis maar na afloop wordt er een 
deurcollecte gehouden. 
 
Voor velen van u is het koor geen onbekende. CREDO is een 
Interkerkelijk koor van ongeveer 50 leden met op het programma 
geestelijke liederen, populair klassieke stukken 
 

U bent van harte welkom! 
 

Matinee concert op zaterdag 30 april 2022 
 

” Zingen in vrijheid ” 
 

Op zaterdag 30 april 2022 geeft het Nederlands 
Concert Mannenkoor voor de zevende keer een 
matinee concert, dat speciaal bedoeld is voor 
bewoners en medewerkers van de Zorgcentra en 
Senioren in de Vechtstreek.  
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Dit concert zal wederom worden gehouden in de H. Johannes de 
Doperkerk, Straatweg 146 in Breukelen. De aanvang van het concert is 
om 15:30 uur, de kerk is open om 14.45 uur en het concert duurt ca. 90 
min.    
Dankzij belangrijke sponsorbijdragen is de toegang voor het concert 
gratis! op vertoon van een toegangskaart. 
 

Onder leiding van dirigent Jimco Zijlstra brengt het NCM een 
afwisselend concert, waarin dit keer in muziek en zang het thema ‘ 
Zingen in vrijheid‘ in tal van bekende liederen zal weerklinken om dit 
luister bij te zetten.  
De begeleiding wordt verzorgd door organist Jorrit Woudt en Jan 
Lenselink op de vleugel; solist is 1e tenor Folkert Vreeken, lid van het 
mannenkoor. 
 

De gratis toegangskaarten, bestemd dus voor bewoners en 
medewerkers van de Zorgcentra    en Senioren in de Vechtstreek, zijn 
vanaf 21 maart beschikbaar in  
 

Breukelen:  Receptie Gebouw De Driestroom, De Aa 50    
 Boekhandel van Kralingen, Herenstraat 4   
Kockengen:  DHZ-zaak Adrie de Lange, Nieuwstraat 16 
Nieuwer ter Aa: Dorpshuis Ons Genoegen, D. v. Troostwijkstraat 20 
 

Aanvullende informatie:  
De zangers van het Nederland Concert Mannenkoor komen uit heel 
Nederland en zijn veelal lid van een plaatselijk of regionaal koor. Ook 
voor het matineeconcert in Breukelen zijn ze optimaal gemotiveerd om 
hun faam waar te maken. Het repertoire bestaat naast religieuze 
liederen, spirituals en klassieke werken ook uit gedeelten van opera’s, 
musicals en andere vormen van lichte muziek.  
 

Wij wensen u een 
 
 
 
 

Zalig Pasen 
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De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 2 - 2022) bestrijken de periode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Sluitingsdatum kopij 
 
De volgende ONE en ‘Los’bandig (nr. 3 - 2022) bestrijken de periode  
21 mei t/m 10 juli 
 
De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is:  
26 april en voor ‘Los’bandig: 10 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. 
 

http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/
mailto:josvanos6@kpnmail.nl
mailto:parochiebreukelen@planet.nl
mailto:p.v.d.hoven@wxs.nl
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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 
 

 
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
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