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DE WIEK  
Redactie: mw. E. Winnubst, Zandvaart 123         0223 522886 
e-mail: wiek@sintjanbreezand.nl 
Verspreiding: dhr. L. Beelen                0223 522478 
 
Parochie St. Jan de Evangelist  Website: www.sintjanbreezand.nl 
Wijdenes Spaansweg 58, 1764 GL Breezand 
Telefoon: 0223 521252     Rabobanknummer: NL07 RABO 0109  0010 60 
 

Voorgangers:  Ivan Garcia Ferman fgi0017@gmail.com      06 17129642 
Eerst aanspreekbare pastor: Diaken Henk Schrader                  06 10306086 
henk.schrader@quicknet.nl            0224 219460 
 

Contactpersonen  
dhr. F. van Lierop  Voorzitter parochieraad       0223 522232 
mw. D. Rooijakkers  Penningmeester       522568 
mw. A. Smiers   Secretaris        521516 
mw. M. Duineveld  Werkgroepen en Martha-gilde       523484 
mw. E. Weijers   Lectoren en bezoekersgroep    521839    
dhr. L. van der Reep  Onderhoud gebouwen, koster    522850 
mw. J. Wijnker   Administratie, begraafplaats   522672 
mw. L. Hoep-v/d Meer Avondwakegroep       522725 
mw. J. Pennings   Communie aan huis      522987 
mw. M. Duineveld  Caritas         523484  
dhr. M. van der Pal  Koster         521267 
mw. C. Groot   Misdienaars               521616 
mw. A. Hertogh      Collectanten         06 36582696 
dhr. T. van Zanten  Bloemengroep       523404 
dhr. C. Looijesteijn  Ophalen attentiebijdrage      521928 
Mereboer    Uitvaartzorg            0227 592087 
Mw. J. de Jong    Uitvaartzorg Het Licht     06 44481133 
 
Voor opgaven misintenties en afspraken huwelijken, jubilea en dopen: 
Caroline Groot en Monique Huiberts: donderdags in de oneven weken van 
14.30 tot 15.30 uur in de pastorie. Wilt u telefonisch contact, belt u dan 
06-52243427 (Monique) of 06-47091122 (Caroline). Of mail naar: 
secretariaat@sintjanbreezand.nl      
Uiteraard kunt u uw wensen ook altijd schriftelijk kenbaar maken via de 
brievenbus van de pastorie (kosten intentie € 8,50). 
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TER OVERWEGING 
 

Beste parochianen, we hebben - kerkelijk gezien - een mooie periode 
afgesloten. We hebben de mooie feesten van Pasen en Pinksteren 
gevierd. Pasen was nog even spannend. Er moest - net als vorig jaar - 
een afweging gemaakt worden wat te gaan doen. Vorig jaar werden 
alle paaskaarsen in één viering gewijd, waar een beperkt aantal 
mensen bij aanwezig konden zijn. Iedereen voelde aan, dat het wel 
heel vervelend zou zijn geweest, als het dit jaar weer niet plaats kon 
vinden. Ondanks corona en de avondklok konden de Paaswake-
vieringen in onze kerken gelukkig doorgaan. In mijn preek - in de 
Paaswake - gaf ik aan, dat misschien velen - nu we de nieuwe 
paaskaars in de viering aangestoken hadden - daar nóg meer naar 
uitzagen; naar licht, naar hoop, dat we deze pandemie snel onder de 
knie mogen krijgen. 
 

Er wordt ook een grote inspanning aan ons allemaal gevraagd om 
hier aan te werken. We lezen en horen dat mensen hun vaccinatie 
ontvangen hebben; waar ze ook heel blij mee zijn. Zo komt er ook 
licht aan het einde van de tunnel. Zo kunnen we ook weer gerichter 
naar de toekomst kijken en steeds meer de dingen op gaan pakken 
die we zo gewend waren. 
 

Zo hebben we de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie 
en het Vormsel ook door laten gaan. Uiteraard beiden coronaproof, 
maar het is gelukt en het is altijd weer mooi om te zien hoe 
enthousiast de kinderen hier aan deelnemen. 
Met Moederdag mocht ik voorgaan op Texel. De lezingen stonden - 
hoe toepasselijk - in het teken van de liefde: “Mijn gebod is dat jullie 
elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad” (Joh. 15:12) en na 
afloop van de viering werd aan iedereen een roos uitgereikt. Een 
onverwacht moment, een onverwacht cadeautje, dat zichtbaar 
gewaardeerd werd. 
 

Op de terugweg naar huis werd het me duidelijk dat de natuur 
inmiddels weer tot volledige groei en bloei gekomen was. Het was 
weer een prachtgezicht, de vele kleurschakeringen van de 
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bollenvelden. Ik was duidelijk niet de enige die hiervan genoot, vele 
mensen stonden stil bij de velden en genoten er van. 
Ik hoor van veel mensen dat ze hier naar uitgekeken hebben; weer 
lekker naar buiten, lekker van de natuur genieten. Ga er maar lekker 
van genieten, zou ik zeggen. 
Ik wens u allen alle goeds toe. 
 

Henk Schrader, diaken 
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VAN DE PAROCHIERAAD 
 

Voorkeurparochiaan 
 

Wanneer een parochiaan verhuist naar een andere woonplaats 
worden de parochiegrenzen overschreden en wordt men 
ingeschreven in de parochie die behoort bij de nieuwe woonplaats. 
Men is dan dus géén parochiaan meer in de parochie waar men tot 
de verhuizing heeft gewoond.  
Bij de toekenning van graven op onze begraafplaats wordt onder 
andere bekeken of men parochiaan is in onze parochie. 
Wanneer u de wens heeft om op onze begraafplaats te worden 
begraven is het dus van belang om parochiaan te blijven. 
Indien u aangeeft betrokken te willen blijven bij de parochie St. Jan 
de Evangelist dan kunt u als voorkeurparochiaan ingeschreven 
worden. Heeft u vragen over dit onderwerp, bent u of weet u iemand 
waar bovenstaande voor geldt, dan kunt u op donderdagmiddag op 
oneven weken tussen 14.30 en 15.30 uur contact opnemen met het 
parochiesecretariaat: 0223-521252 
 
 
 
Gezamenlijk dopen 
 

U kunt uw kind voor de doop opgeven op de donderdagmiddag in de 
oneven weken van 14.30 tot 15.30 uur bij ons parochiesecretariaat, 
0223-521252. Als voorbereiding kunt u de website: 
www.venstersopkatholiekgeloven.nl raadplegen en als u op Google 
‘doopvieringen’ intoetst, vindt u diverse parochie-websites met veel 
informatie en teksten over en voor doopvieringen die u als voorbeeld 
voor de doopviering van uw eigen kind kunt nemen. Ook vindt u 
daarin de volgorde van de doopviering. Na uw opgave wordt er 
contact met u opgenomen om met de voorganger kennis te maken 
en de doopviering voor te bereiden eventueel samen met de andere 
doopouders. 
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ONS GELOOF HET JAAR DOOR 
 
 

Overtuigingen, beperkend of behulpzaam? 
 

Hoe weet je nu of je de juiste overtuigingen aanhangt? Er zijn zoveel 
verschillende  overtuigingen. De één vindt dit en een ander dat. 
Iedereen leeft zijn eigen waarheid. 
 

Het menselijk brein 
Gedurende onze kinderjaren doen we kennis op en hebben daar zo 
onze opvattingen over. Zo creëren we een beeld van onszelf en de 
wereld om ons heen. Al onze ervaringen en de gevoelens die we erbij 
hebben ervaren, worden als informatie opgeslagen. Dit gaat veelal 
onbewust. Dat ons brein onthouden kan, is handig. Zo hoeven we 
niet elke dag alles opnieuw te leren. 
Ons brein heeft echter zo zijn beperkingen. Het kan alleen gebruiken 
wat het heeft geleerd. Wat het heeft geleerd, zal het steeds 
gebruiken. Dit kan ook op een manier zijn die niet behulpzaam is. 
Wanneer je weet dat ongeveer 95% van je gedrag wordt bepaald 
door processen die zich in het brein afspelen, besef je hoe belangrijk 
het kan zijn te weten wat zich hier afspeelt. 
 

Gedachten over jezelf  
Het mooiste is natuurlijk wanneer de gedachten die we hebben over 
onszelf, bijdragen aan een leven zoals we dat verlangen. Wanneer dit 
niet het geval is, zijn het toch vooral onze eigen gedachten die ons 
hierbij vandaan houden. Een beperkende gedachte kan bijvoorbeeld 
zijn: “Zo ben ik nou eenmaal.” Terwijl iedereen groeien kan, leren 
kan, veranderen kan. De gedachte zorgt er echter voor dat alles blijft 
zoals het is. Wat als er best wat te verbeteren valt? 
Beperkende gedachten kunnen we vervangen voor gedachten die wel 
dienend zijn. Die goed zijn voor je eigen welzijn en voor je omgeving. 
Je kunt ze herkennen doordat ze liefdevol zijn. Ze ondersteunen je 
om de beste versie van jezelf te zijn. Je ware liefdevolle zelf. 
De vraag die iedereen kan stellen is: Met welke overtuigingen loop ik 
rond en zijn ze waar? Zijn ze liefdevol? 
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Hieronder een paar stellingen waarbij iedereen zijn hart mag 
bevragen of het als waarheid voelt. 
 

Dienende overtuigingen 
1. In het leven gaat het om ieders welzijn, van mens en natuur. Het 

gaat om  liefde  ontvangen en geven. Het gaat om spirituele groei. 
2. Het doel van je leven is niet om perfect te zijn, maar om écht te 

zijn. Jij bent de ster in je eigen leven en je bent op zijn mooist 
wanneer je liefde uitstraalt. 

3. Ieder mens is om van te houden, gewoon om wie hij of zij is. Zoals 
je van een baby houdt, een kind dat nog niets heeft gepresteerd. 

4. De sterkste macht is liefde. 
5. Genieten zit hem in kleine dingen; de zon die opkomt, bloemen, 

dieren, samenzijn met vrienden, kinderen, muziek, lachen, 
dansen, zingen  ... 

 

Kun je je in deze stellingen vinden?  
De maatschappij zendt echter andere boodschappen uit. 
 

In de maatschappij heersende overtuigingen 
1. Het gaat in het leven om geld verdienen zodat we kunnen    

consumeren. De economie moet draaien en het liefst ook groeien. 
2. Er is een ideaalbeeld waaraan je moet proberen te voldoen; knap,    

jong en sterk. Zoals de sterren op het doek, op internet en op tv. 
3. Om waardering te krijgen moet je presteren. 
4. Kennis is macht. 
5. Geweld is onderdeel van entertainment. Lijden als vermaak. 
 

Zoals je ziet, zijn de dienende overtuigingen geheel verdraaid. 
 

Invloed 
Omdat we in deze maatschappij opgroeien, zijn we allen in meer of 
mindere mate door deze boodschappen beïnvloed. We krijgen ze dan 
ook met de paplepel ingegoten. Neem alleen maar de reclames die je 
aanzetten tot consumeren, die je bijna overal tegenkomt. Vaak wordt 
daarbij op het gevoel ingespeeld en op onze onzekerheden. 
Onzekerheden die door diezelfde maatschappij worden gevoed. 
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Persoonlijke transformatie 
Hoe groot de invloed van de buitenwereld is op hoe wij ons voelen en 
op ons gedrag, is voor iedereen verschillend. Hoe groot die invloed is, 
zien we zelf pas wanneer we kritisch leren kijken en vragen gaan 
stellen. Daar waar verbetering mogelijk is, kunnen wij onszelf 
herprogrammeren. Niet alleen kunnen we onze overtuigingen 
herzien, ook kunnen we ons gedrag rechtstreeks aanpassen. 
Bijvoorbeeld door te kiezen om aan bepaalde dingen niet meer mee 
te doen. 
 

Veranderingen wereldwijd 
We leven nu in een tijd waarin veel mensen bewust worden van hoe 
geconditioneerd ze eigenlijk zijn. Ze gaan inzien dat ze hebben 
meegewerkt aan een maatschappelijk systeem, dat niet op liefde 
gebaseerd is. Op verschillende plaatsen zijn er nu mensen die in 
opstand komen, daar waar het systeem niet op een dienende manier 
functioneert. Wereldwijd zie je veel demonstraties. Tegen oorlog, 
tegen een testmaatschappij, tegen overheden, ... Een betere manier 
is om vanuit je hart te spreken. Vóór vrede en vóór vrijheid! Zodat 
het  geladen is met positieve energie. 
Toch ligt de oplossing vooral in het geestelijk leven, want de uiterlijke 
wereld is een afspiegeling van wat er ín de mens gebeurt. 
Bij veel mensen heeft het geconditioneerde brein nog de leiding. 
Maar ook zijn er veel mensen die bezig zijn met een persoonlijk 
transformatieproces. Alles wat geen liefde is, wordt daarbij 
losgelaten, tot een staat van evenwicht, liefde en compassie is 
bereikt. Deze staat van zijn kunnen we de Nieuwe Aarde noemen. 
Iedereen die dit persoonlijk al ervaart, heeft zijn of haar geestelijk 
leven al onder de loep genomen en hebben hun innerlijk werk 
gedaan. 
 
De waarheid zal je bevrijden. 
(Al kan het eerst voor beroering zorgen) 

 
 
 

   Ellen Winnubst, redactie De Wiek   
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VIERINGEN 
 

Zaterdag 5 juni  19.00 uur - Sacramentsdag 
Voorganger: J. Wijnker 
Lector: J. Brouwer 
Koor: Encore! 
Collectanten: A. Hertogh 
Intenties: Petronella Wilhelmina Snoek-Vaars, Rie Vaessen-van 
Maren en Estan, ouders Broersen-Huiberts en zegen over de 
gezinnen, ouders Wijnker-Langelaan en overleden dierbaren, Giel van 
Hoorn, Leo Kapiteijn, Antonius Wormsbecher 
 

Zondag 13 juni  9.30 uur  
Voorganger: Kapelaan P. Banaszak 
Lector: F. van Lierop 
Collectanten: H. Houdijk  
Intenties: Joop Roemer, Hendricus Joseph van der Park 
 

Zondag 13 juni  13.30 uur - Eerste Heilige Communie viering 
Voorganger: Kapelaan P. Banaszak 
Koor: gelegenheidskoor 
Organiste: T. Faas 
 

Zaterdag 19 juni  19.00 uur  
Voorganger: Pastor I. Garcia  
Lector: T. Weijers 
Organist: T. Faas 
Collectanten: T. Looijesteijn 
Intenties: Jacoba Johanna Brouwer-Slats, Adrianus Johannes Ruigrok, 
Jacques Winnubst en zegen over zijn gezin, Nicolaas van Etten en 
familie 
 

Zondag 27 juni  9.30 uur  
Voorganger: Kapelaan P. Banaszak 
Lector: J. Brouwer 
Collectanten: E. Tummers 
Intenties: Familie Rooijakkers-Kapiteijn en Simon de Wit 
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Sacramentsdag 
 

Sacramentsdag (Festus Corporis Christi in het Latijn) is een hoog-
feest binnen de Rooms-katholieke Kerk dat valt op de tweede 
donderdag na Pinksteren. Sacramentszondag wordt gevierd op de 
tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus 
Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil 
geven, als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door 
middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid, in de geconsacreerde 
offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor 
de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt. 
Op die dag wordt de sequens Lauda Sion gezongen in de H. Mis en op 
sommige plaatsen wordt na de Mis de geconsacreerde hostie in 
een monstrans geplaatst ter aanbidding. Ook gaat op deze dag 
de sacramentsprocessie uit, waarbij de priester de geconsacreerde 
hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt. 
Dit laatste is in sommige streken in onbruik geweest, bijvoorbeeld 
door een concreet processieverbod, maar wordt hier en daar 
opnieuw ingevoerd. Onder andere sinds 2004 vanuit de 
Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk. 
 

Geschiedenis  
Sacramentsdag werd vanaf de late middeleeuwen een populaire 
feestdag, te beginnen in het bisdom Luik vanaf circa 1246, 
waar Juliana van Cornillon zich had beijverd voor de verering van het 
Heilig Sacrament. Vanaf 1252 blijkt het in diverse (West-) Duitse 
gebieden reeds een verplichte feestdag te zijn. In 1264, met de 
publicatie van de bul Transiturus, bepaalde Paus Urbanus IV, ooit als 
aartsdiaken werkzaam in Luik, dat deze feestdag door de hele Latijnse 
Kerk gevierd moest worden. Clemens V bevestigde officieel de 
erkenning van dit feest door de publicatie van de bul In 
Domine (oktober 1311 - mei 1312), eveneens opgenomen in 
de Clementinae. Het feest won van toen af aan populariteit en zou in 
de vijftiende eeuw tot één van de populairste kerkelijke feesten 
uitgroeien. 
 

Bron: https://religion.wikia.org/nl/wiki/Sacramentsdag 
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UIT DE WERKGROEPEN 
 

Bericht van het secretariaat 
 

In de zomermaanden zijn wij, in plaats van één keer in de 2 weken, 
één keer per maand op donderdagmiddag op de pastorie aanwezig. 
De data zijn:   10 juni 
       8 juli 
       5 augustus 
Uiteraard worden post en mail wel elke week behandeld. 
Ook kunt u ons altijd even bellen indien nodig. 
 

Hartelijke groet en fijne zomer, 
Monique en Caroline 
 
 
 
 

Bloemengroep 
 

Juni: Greetje en Lia Z. 
Juli: Lia H. en Ans  
Augustus: Gusta en Hetty 
 
 
 

 

 
 
 

De Wiek digitaal 
 

Wilt u De Wiek gratis blijven ontvangen? Ga dan voor digitaal! 
Geef hiervoor uw e-mailadres door aan ons secretariaat: 
secretariaat@sintjanbreezand.nl 
Zo blijft u op de hoogte. Ook wanneer er tussentijdse wijzigingen zijn. 
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Houd uw kerk in stand door te schenken 
 
Wanneer u overweegt geld te schenken aan onze kerkgemeenschap, 
dan is het goed om te weten dat deze schenkingen als gift aftrekbaar 
kúnnen zijn voor de belasting. In dat geval geldt dus: u geeft aan de 
kerk en de belastingdienst betaalt mee!  
Giften kunnen als ‘gewone gift’ aftrekbaar zijn. U telt dan jaarlijks al 
de bedragen die u heeft geschonken aan goede doelen bij elkaar op 
en u verwerkt ze in uw aangifte. Dan dient u echter rekening te 
houden met een zogenaamde ‘drempel’. Een gedeelte van uw giften 
(of zelfs het gehele bedrag) komt niet voor aftrek in aanmerking 
omdat u niet boven de drempel uitkomt. Het schenken aan uw kerk 
kan wellicht meer opleveren als u kiest voor een ‘periodieke gift’ in 
plaats van een ‘gewone gift’. 
 

Periodieke gift kan voor u voordeel opleveren! 
Bij periodieke giften is het bedrag van de gift volledig aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting. Hierbij geldt de drempel dus niet. Wat is er 
nodig om te komen tot een periodieke gift? 
Bij een periodieke gift is het noodzakelijk dat wij met u vastleggen dat 
u minimaal vijf jaar achter elkaar (langer mag ook) een bepaald vast 
bedrag aan de kerk gaat schenken. Als we dat op de juiste manier 
vastleggen en we houden ons aan de afspraken, dan heeft u het 
voordeel dat uw gift volledig aftrekbaar is voor de 
inkomstenbelasting. 
 

U snapt, het is fiscaal aantrekkelijker om van uw gift aan onze kerk 
een periodieke gift te maken.  
 

Wij zijn u graag behulpzaam wanneer u overweegt, in welke vorm 
dan ook, geld aan onze kerk te schenken. U kunt hiervoor contact 
opnemen met onze penningmeester, mevrouw Doke Roooijakkers 
(0223-522568). Zij zal uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen 
naar deskundigen op dit gebied. 
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Opruimen 
 
God, 
We stapelen heel wat op 
in ons hoofd en in ons hart. 
We zijn een opslagplaats 
vol kennis en ervaring. 
Met stapels ideeën, 
oude plannen en idealen. 
En achteraan ... 
een stapeltje oud zeer, 
de pijnlijke herinneringen. 
 
Help ons om zo af en toe 
wat oude rommel op te ruimen. 
Om wat ondergestoft 
en waardevol is 
nieuw leven in te blazen. 
Om overbodige ballast 
overboord te zetten 
en het verdriet uit het verleden 
een plek te geven. 
 
Help ons om licht, 
lucht en ruimte te scheppen. 
Om zo plaats te maken 
voor nieuwe ervaringen, 
nieuwe contacten, 
nieuwe ideeën en plannen. 
 
 
 
Uit: Zeg het maar gewoon, gebeden voor iedereen deel 3 
van Greet Brokerhof-van der Waa 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

 

5 - 6 juni 2021 
SACRAMENTSDAG 

Wit 
H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 

1 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus I. Garcia   R. v.d. Veen   

za 19.00 Willibrord P. Banaszak       

za 19.00 Breezand Parochianen  Encore!     

zo 09.30 't Zand I. Garcia       

zo 09.30 Anna Paulowna P. Banaszak       

zo 10.00 Den Burg H. Schrader       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Inzingkoor A. Komen   

 

 

12 - 13 juni 2021 11e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

2 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus P. Banaszak   P. Sanders   

za 19.00 't Zand H. Schrader       

za 19.00 Anna Paulowna I. Garcia       

zo 09.30 Willibrord Parochianen Eef & Ben     

zo 09.30 Breezand P. Banaszak       

zo 10.00 Den Burg I. Garcia       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caeciliakoor R. v.d. Veen   

zo 13.30 Breezand    Gelegenheidskoor   
Eerste Heilige 

Communie 

 

 

19 - 20 juni 2021 
12e ZONDAG DOOR HET JAAR 

Groen 
Vaderdag 

3 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus I. Garcia   R. v.d. Veen   

za 19.00 Willibrord H. Schrader       

za 19.00 Breezand I. Garcia       

zo 09.30 't Zand Parochianen       

zo 09.30 Anna Paulowna H. Schrader       

zo 10.00 Den Burg P. Banaszak     
Feest van H. Joh. De 

Doper 

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia   R. Vroom   
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26 - 27 juni 2021 13e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

4 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus P. Banaszak   P. Sanders   

za 19.00 't Zand P. Banaszak       

za 19.00 Anna Paulowna Mgr. dr. J. Hendriks     H. Vormsel - Trinitas 

zo 09.30 Willibrord I. Garcia       

zo 09.30 Breezand P. Banaszak       

zo 10.00 Den Burg H. Schrader       

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caeciliakoor R. v.d. Veen 
Feest van de HH 
Petrus en Paulus 

 

 

3 - 4 juli 2021 14e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

1 Kerk Voorganger Cantor Organist Bijzonderheden 

za 16.00 Petrus en Paulus I. Garcia       

za 19.00 Willibrord P. Banaszak       

za 19.00 Breezand Parochianen       

zo 09.30 't Zand I. Garcia       

zo 09.30 Anna Paulowna H. Schrader       

zo 10.00 Den Burg P. Banaszak       

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Inzingkoor A. Komen   
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Heb je kopij? Stuur het naar: 

wiek@sintjanbreezand.nl 
 

 

De uiterste inleverdatum voor 

de Wiek van juli en augustus  is 

woensdag 23 juni. 
 

(foto’s graag in jpg meezenden) 

 


