Zaterdag 27 januari 2018, 20e jaargang no. 2

KERKNIEUWS
Protestantse gemeente Breukelen
Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk
KERKDIENSTEN

AGENDA

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

- Vrijdag 2 februari, 18.00 uur, Bonifatiushuis
Open maaltijd

ZONDAG 28 JANUARI 2018
10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort
19.00 uur: Taizéviering
Collecten: 1. Revalidatiecentrum Ghana (zie toelichting)
2. Kerk

- Zondag 4 februari 15.00 uur, Pauluskerk
Bach Cantate
- Maandag 5 februari 10.00 uur, Pauluskerk
Lotgenotencontact
- Woensdag 7 februari 20.00 uur, Pauluskerk
Evangelie volgens Markus, ds. Bert Aalbers

ZONDAG 4 FEBRUARI 2018
10.00 uur: Drs. H.J. Steinvoort, Den Haag
Collecten: 1. Werelddiaconaat (zie toelichting)
2. Kerk

- Woensdag 7 februari 20.00 uur, Bonifatiushuis
Leerhuisavond 1 Samuël
- Donderdag 8 februari 14.30 uur, Pauluskerk
Seniorengespreksgroep

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening
Vrijdag 26 januari en 2 februari, 12.15 tot 12.35 uur,
Pauluskerk

- Zaterdag 10 februari 20.15 uur, Pauluskerk
Concert Klarinettenensemble

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

- Donderdag 15 februari 20.00 uur, Pauluskerk
Cultuurdebat

ZONDAG 28 JANUARI 2018
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Revalidatiecentrum Ghana (zie toelichting)
2. Kerk
18.30 uur: Cand. E. Agterhuis, Driebergen (NGK)
Collecte: Zending Zuid-Afrika
Autodienst: Hr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

- Vrijdag 16 februari 14.15 uur, Restaurant
Woonzorgcentrum De Aa
Themamiddag “Ouder worden in Stichtse Vecht”

MEDITATIE
Bidden voor vrede, verzoening en eenheid
Iedere vrijdag is er in de Pauluskerk om 12.15 uur een
gebedsbijeenkomst voor Vrede & Verzoening (Coventrygebed). Hiermee verbinden wij ons met de wereldwijde
beweging van gebed voor vrede en verzoening: The
Community of the Cross of Nails (CCN). Iedere week is er
een voorganger of vrijwilliger die een 'gedachte van de
week' op de website van CCN mag plaatsen. De
Pauluskerk trof de eer als eerste uit Nederland een
bijdrage te mogen leveren. Deze is op 19 januari jongstleden geplaatst en te lezen op:
www.coventrycathedral.org.uk/ccn/thought-for-theweek.
Hieronder de Nederlandse vertaling van mijn
weekgedachte. In het vetgedrukt de inleiding van de CCN.

ZONDAG 4 FEBRUARI 2018
10.00 uur Gezinsdienst: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. J.F. Ezinga, Lunteren (Pieterskerk)
Collecten: 1. Werelddiaconaat (zie toelichting)
2. Kerk
Autodiensten: Hr. H.J. van Schaik 0346-822278
WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 26 januari 16.45 uur: Hr. F. Langeraar
Vrijdag 2 februari 16.45 uur, Viering Avondmaal:
Ds. F.E. Schneider
Vrijdag 9 februari 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm
De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag uiterlijk inleveren op maandag 5 februari
voor 18.00 uur.
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We zijn zeer verheugd om, in de eerste ‘Gedachte van
de Week’ uit Nederland, te horen van de Pauluskerk te
Breukelen. Het dorp Breukelen ligt tussen Utrecht en
Amsterdam. Brooklyn in New York is naar het dorp
vernoemd. Breukelen telt zeven kerken van
verschillende denominaties. Ds. Harold Schorren geeft
hier zijn ‘Gedachte’ aan het begin van de Week voor
de Eenheid van Christenen.

antwoord kregen. Ze leefden niet bij kerkelijke dogma’s
over erfzonde of drie-eenheid, of in angst voor eeuwige
verdoemenis. Slechts één credo: Liefde! En geen grafsteen
die de stem van liefde tot zwijgen kon brengen. Ze waren
bereid hun Heer te volgen, zichzelf brekend om anderen
het leven te schenken. Helaas veranderde alles met de tijd.
Wellicht één van de belangrijkste gebeurtenissen vond
plaats in 380 na Chr. De Romeinse Keizer Theodosius I
verklaarde het Christendom tot enig geautoriseerde
staatsgodsdienst. Toen werden de vervolgden gaandeweg
de vervolgers. Andere godsdiensten werden vervolgd,
evenals christenen met andere overtuigingen dan de
zogenaamde orthodoxie. De focus op de schepping van
een nieuwe aarde door de liefdevolle wegen van Christus
werd ingeruild voor de focus op een eeuwig leven in het
hiernamaals dat enkel verworven kon worden door het
onderschrijven van de orthodoxe dogma’s. Macht
corrumpeert.

We staan aan de vooravond van de wereldwijde Week van
Gebed voor de Eenheid van Christenen die traditiegetrouw
gevierd wordt tussen 18 en 25 januari, tussen de feesten
van St. Petrus en St. Paulus. Komende zondag starten we
met een Oecumenische Dienst in de Rooms-katholieke
kerk in Breukelen. Gedurende de week is er dagelijks een
avondgebed, steeds in een ander kerkgebouw. Ieder jaar is
het een feest om de zondag te vieren met zoveel christenen
van verschillende denominaties. Maar ieder jaar is het ook
pijnlijk dat slechts drie van de zeven kerken bereid zijn
samen te vieren. Helaas is het onderliggende probleem
gerelateerd aan tradities, overtuigingen, dogma’s... Er
schijnt geen gebed te zijn om deze weg te wassen.

We hebben deze spiegel van verleden en heden nodig om
te groeien in geloof, te groeien in eenheid en om
waarachtige instrumenten van vrede te worden, als
individuele gelovige en als Kerk. Zijn wij vrij van
oordelen? Bevrijden wij elkaar van tradities en dogma’s
opdat we pelgrims kunnen zijn, onderweg naar beloofd
land? Het feit blijft dat vrouwen in vele kerken nog steeds
geen stem en geen positie hebben. Dat homo’s voor hun
leven moeten vrezen in grote delen van de wereld, daar
waar dogma’s met geweld de stem van liefde tot zwijgen
brengen. Dat andere overtuigingen hevig vervolgd worden
waar christenen de macht hebben... Deze zaken scheiden
de christenen over heel de wereld en ook in een kleine
plaats als Breukelen. Zeven kerken. Zeven manieren van
vieren. Geen probleem. Maar laten we bidden dat wij ons
kunnen herenigen in de liefde van Christus. Niet om de
wereld te regeren, maar om de wereld te dienen. Niet om
elkaar te binden, maar om elkaar in vrijheid te zetten. Laat
God regeren: Hij is Liefde! En in die vrijheid en in die
dienende houding zullen we mensen ontmoeten van alle
denominaties en alle geloven als mede-pelgrims op weg
naar een morgen van vrede, als kinderen van een nieuwe
en hemelse toekomst.

Wat is het doel van ons zoeken naar ‘eenheid van
christenen’? We moeten, naar mijn overtuiging, niet
zoeken naar institutionele eenheid. De diversiteit van
kerken in onze wereld kan een kleurrijke schat zijn van
manieren om te lofprijzen, te zingen en te vieren. We
hoeven niet te zoeken naar eenheid in vorm. Laat er
verschillende kerken bestaan met verschillende manieren
van doen. Waar ik naar zoek is de eenheid van christenen,
eenheid van gelovigen die pelgrims willen zijn naar Gods
toekomst. Niet gevangen in of gebonden door tradities en
onbetwistbare overtuigingen, maar in vrijheid gezet om
onze Heer Jezus Christus te volgen. Van Hem lerend van
de liefde die ons de macht geeft om elkaar op te laten staan
in nieuw leven. Levend bij zijn hoopvolle visioen van een
nieuwe schepping: het koninkrijk van de hemel. Samen
kunnen wij het pad van de liefde volgen, in de overtuiging
dat wij – in het verbond met God – deze wereld kunnen
omkeren, en dat wij de hel, waarin zoveel mensen leven,
kunnen veranderen in een hemel op aarde. En onderweg
zullen we met Maria het Magnificat zingen:
Heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.

WIJKGEMEENTE
PIETERSKERK
Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger, G.v.Nijenrodestr.
171, 3621 GJ Breukelen, tel. 0615128659, scriba@pieterskerk.info
Ledenadministratie: W. Mur, tel. 266842,
noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info
Kerktelefoon: A.D. Vermeulen, Arianestraat 4, t 263392

Wanneer wij bidden voor eenheid of wanneer we bidden
voor vrede en verzoening kan het niet anders dan dat we
tegelijkertijd nadenken over onze eigen overtuigingen,
gedachten en handelingen. Ben ik een kind van de
toekomst? Is mijn kerk een waarachtig instrument van
vrede? We weten dat de vroege christelijke gemeenten
Christus in zijn liefde volgden ondanks de haat van de
omringende wereld. Ze deelden alles, ze ontfermden zich
met grote barmhartigheid over mensen in nood, en ze
zochten gerechtigheid voor hen die nergens anders
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Bij de diensten
Zondag 28 januari lezen we in de morgendienst verder
over Saul die tot koning over Israël geroepen wordt
(1 Samuël 10:17-27). Eerder lazen we dat hij het
koningschap helemaal niet zocht (hij was op zoek naar
verloren geraakte ezelinnen), maar in de ontmoeting met
Samuël blijkt hij de door God gezochte koning te zijn. Hij
heeft er ook de gestalte voor: met kop en schouders steekt
hij boven het volk uit. Nadat hij eerst in het verborgene
door Samuël tot koning is gezalfd, wordt hij ook door heel
Israël erkend als koning. Maar hij verschuilt zich tussen de
bagage. Merkwaardig, maar ook begrijpelijk. Want welk
mens is ooit in staat om het koningschap van God te
belichamen? Wie zou niet terugschrikken voor die last?
Het wegschuilen van Saul doet dan ook denken aan het
wegschuilen van Adam achter vijgenbladeren toen God
naar hem zocht. Het koningschap van Saul is een spiegel
waarin wij de weg van Jezus Christus zien oplichten, die
de last van de zonde van heel de wereld op zijn schouders
draagt.

contact op met uw sectieouderling, of één van de andere
ouderlingen.
Meeleven
In Mariaoord te Vinkeveen (Herenweg 69, 3645DH
Vinkeveen) verblijven nog steeds mw. Molenaar en mw.
Siebert. Bij mw. Molenaar is in haar been een pen
gebroken en ze zal zeker nog enige weken moeten wachten
tot de wond van een eerdere operatie is geheeld voordat de
gebroken pen kan worden vervangen. Mw. Siebert is er om
te revalideren na een gebroken arm. Helaas is ze nog een
keer gevallen waardoor ze nu ook een aantal gekneusde
ribben heeft. Beiden zijn op leeftijd en hebben te maken
met vervelende tegenslagen, maar beiden zijn ook
gezegend met een sterk karakter en een groot geloof. Ze
gaan ‘voort van kracht tot kracht’ (Ps. 84:8).
Ds. K.Hage
Leerhuis
Woensdag 7 februari is er weer een leerhuisavond in het
Bonifatiushuis, van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Het
leerhuis is er als aanvulling op de zondagse erediensten
waar we lezen uit 1 Samuël. Het leerhuis is een ruimte
voor gesprek en een gelegenheid om met elkaar te zoeken
naar de rode draden en de Bijbelse verbanden in dit
buitengewoon boeiende boek: het gaat over leiderschap in
een samenleving die in verandering is, over het zoeken en
bewaren van je identiteit wanneer alles ‘vloeibaar’ wordt,
en over God en de messiaanse manier waarop Hij regeert.
Ook meedoen? Van harte welkom. Voorkennis is niet
nodig, open belangstelling des te meer.
Ds. K.Hage

In de avonddienst gaat kand. E. Agterhuis uit Driebergen
voor in de verkondiging en de gebeden.
Zondag 4 februari is er een Gezinsdienst met als thema:
het geloof doorgeven. We luisteren naar het verhaal van
Noach en de ark (Genesis 6:5-7:16), een verhaal waar de
kinderkerk in de maand februari mee verder gaat. Het
verhaal van Noach en de ark is ook het verhaal van God
die niet kan aanzien welke puinhoop de mensen van zijn
goede schepping maken. Het is het verhaal van God die
spijt heeft van zijn schepping, maar toch niet loslaat wat
hij begonnen is. In zijn toorn houdt hij vast aan zijn
genade. Dat gaat door de diepte heen. En dat goede nieuws
geven we door van generatie op generatie. Meer
informatie over deze dienst vindt u verderop.

Huiskring
Psalm 27.
In heel de psalm klinkt een groot vertrouwen van David
richting God. God is zijn Heil, zijn levenskracht. Soms
kunnen we jaloers zijn op zo’n groot vertrouwen, omdat
we zelf aangevallen worden door twijfel. Wat mij opviel,
is dat de dichter van de psalm omgeven is door mensen die
het hem moeilijk maken, zelf zijn ouders wijzen hem af.
Er kan veel misgaan binnen een gezin, het doet pijn als je
niet begrepen wordt en je door je vader en moeder alleen
gelaten wordt. Van kerkvrijwilligers of bezoekvrijwilligers van de P.I. Nieuwersluis hoor je van deze
“pijn” verhalen. Maar God wil een Vader en Moeder zijn,
dat is een belofte waarover de Geestelijke verzorging elke
zondag vertelt in het stiltecentrum bij de kerkdiensten. Wij
als “kerken rondom Nieuwersluis” hebben de taak om te
bidden voor de vrouwen en de GV.
David heeft geloofsvertrouwen ontvangen, je leest het in
het laatste vers.
Wij bespreken Psalm 27 op 29 januari om 20.00 uur a.s.
bij Elly Hogendoorn, Straatweg 182 in Breukelen.
Truus den Hartog

De avonddienst (deze maand weer in de Pieterskerk) wordt
geleid door ds. J.F. Ezinga uit Lunteren.
Ds. K.Hage
Pastoraat
Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte,
overlijden en andere belangrijke mededelingen doorgeven
aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier volgen de namen
en telefoonnummers. Marlies Wijnen is ouderling van
sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van sectie 2 (West). U
kunt met haar contact opnemen via telefoon (0346261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com. Reina van
der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te bereiken via
0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.
Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3
(Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of
famvanscherpenzeel@gmail.com.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de
wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565.
Of, indien hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco
Berger, tel. 06-15128659 of scriba@pieterskerk.info. Als
u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan tijdig

Jeugdvereniging Breukelen
Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte
Kerkje) organiseren wij de jeugdvereniging, kortweg de
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Het begint om 10 uur en er is die zondag geen kinderkerk.

JV. De JV is voor de leeftijd van 12 t/m ongeveer 16 jaar.
De avonden starten met een inloop om 17.30 uur. Dan
wordt er samen gegeten, soms zelf klaar gemaakt, soms
van te voren gekookt of gebakken door ouders. Na de
gezamenlijke maaltijd worden er activiteiten gehouden.
De ene keer een sportieve (bijv. bowlen, karten of
zaalvoetbal) de andere keer een filmavond. Soms een
bespreking over een actueel onderwerp wat we dan
betrekken op de Bijbel. Kortom: ruimte voor ontspanning,
elkaar ontmoeten, discussie en iets om over na te denken.
Het is ook leuk voor jongeren die niet naar de kerk komen
om deze avonden te bezoeken. Neem gerust eens een
vriend of vriendin mee! Inmiddels hebben we een aantal
goed bezochte bijeenkomsten gehad. Kijk voor een indruk
met foto’s eens op de site van de Pieterskerk.
Locatie: De Bovenkamer, Poeldijk 9 te Breukelen
Dit zijn de data van de JV-avonden in 2018: 17 februari,
17 maart (voetbaltoernooi), 14 april, 26 mei en 23 juni
(EO-Jongerendag)
Contactpersoon is: Dennis Reimus, tel. 06-59207376
(we zijn nog op zoek naar leiding die het leuk vindt om
een avond te helpen. Dat kan zijn met het eten of met de
voorbereiding van de activiteit of juist met het gedeelte uit
de Bijbel. Voor vragen kunt u terecht bij Dennis Reimus
of Marg Versloot)

Noach bouwde een ark. En
God had gezegd dat van elk
dier er twee in de ark moesten.
Nu staat er zondag 4 februari
ook een ark in de kerk. En
daar mag jouw dier of knuffel
ook in. Vind jij dat er een
lieveheersbeestje, een koe of
een olifant in de ark hoort, dan
neem je die zondag 4 februari
mee. Het mag een knuffel zijn
maar ook iets van hout of plastic. Want alle dieren gingen
in de ark van Noach. En toen alle dieren in de ark waren
deed God zelf de deur dicht…. Hoe het verhaal verder
gaat, dat vertelt de dominee. Dus neem allemaal zondag 4
februari een dier mee, let wel op, ze blijven de hele maand
februari in de ark en zet goed je naam erop dan kan je hem
zondag 3 maart weer meenemen.
Willen jullie de komende weken wc-rolletjes, en eierdozen
sparen?
Groetjes, Corina Zagt

WIJKGEMEENTE
PAULUSKERK
Predikant: Ds H.H.Schorren,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, tel. 266337,
email: h.h.schorren@gmail.com
Scriba: Ds. D.E.E. Figee,
K.Doormanweg 3, 3621 JV
Breukelen, tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, Stationsweg 61b, 3621 LK
Breukelen, tel. 261196, moniquepfeiffer@hotmail.com
Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578
Website: www.pknbreukelen.nl
Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

Gezinsdienst D.V. 4 februari a.s.
Alle gemeenteleden, jong en
oud, van harte welkom bij deze
ochtenddienst. Aan deze dienst
werken de oudere en jongere
gemeenteleden mee. Er is een
uitleg bij de onderdelen van de
dienst, een preek in ‘kindertaal’ en diverse mooie liederen,
bekend voor jong en oud. In deze dienst willen we
verwijzen naar de verbinding tussen jong en oud, geloof
wat doorgegeven wordt, al generaties lang. Een dienst
voor opa’s en oma’s, families en vrienden. Zie voor meer
nieuws het stukje van de kinderkerk. Kortom: Komt
allen!!
Hartelijke groet, Jeugdouderling Marg Versloot

Bij de diensten
Iedere vrijdag
Gebed voor Vrede en Verzoening
Van 12.15 – 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor
Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.

Kinderkerk
Hallo jongens en meisjes,
Ik heb jullie heel veel te vertellen en ook wil ik jullie nog
bedanken. Het is al weer even geleden maar ik ben nog
steeds ontzettend trots op jullie. Omdat jullie zo je best
hebben gedaan tijdens het kinderkerstfeest. De reacties
van de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en andere mensen
waren enthousiast. We hebben tijdens de collecte een mooi
bedrag van €176.00 opgehaald voor stichting Timon.
Allemaal nog super bedankt!!

Zondag 28 januari
Voorganger: ds. L. Schoonderbeek (Amersfoort)
Zondag 4 februari
Op 4 februari gaat drs. Henk Steinvoort uit Den Haag
voor. Uit Numeri 21 lezen we het verhaal over de koperen
slang tijdens de tocht van het volk Israël door de woestijn.
Ook lezen we het slot van Lucas 9, waarin Jezus
vastberaden op weg gaat naar Jeruzalem. Er blijken
opmerkelijke parallellen te zijn tussen die lezingen en de
roman Zeven soorten honger van Renate Dorrestein. In de

Dan wil ik jullie uitnodigen voor de Gezinsdienst op
zondag 4 februari met als thema ‘Het geloof doorgeven’
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preek verkennen we de situatie in de woestijn aan de hand
van de soorten honger die Renate Dorrestein onderscheidt
en komen we uit bij de vraag of wij het aandurven om
vastberaden onze levensreis met God te vervolgen, ook
wanneer het erop lijkt dat de reis van ons leven door de
woestijn gaat.

komende wijkavonden en wijkmiddag. Elkaar vertellen
welke muziek, poëzie of andere kunstuiting u dierbaar is
en omhoog tilt. Als u het in huis hebt, mag u het
meenemen. Anders kunt u het ook doorgeven aan ds. H.H.
Schorren, dan zal hij proberen het werk te achterhalen.
Er zijn al twee wijkavonden geweest. Er is nog één
wijkavond en een wijkmiddag:
- avond wijk Noord, maandag 29 januari,
20.00 uur, Pauluskerk (achterzaal)
- middag wijk Driestroom, woensdag 31 januari,
14.30 uur, De Aa, zaal 4e verdieping

Bericht van overlijden
Op zondag 7 januari jongstleden is Maria Elizabeth Roede
- Schaftenaar op 87-jarige leeftijd overleden. Zij werd
geboren op 31 maart 1930. Mevrouw Roede woonde aan
de Molenwerf te Breukelen.
Op dinsdag 16 januari is er afscheid van haar genomen in
een herdenkingsbijeenkomst in de aula van de Algemene
Begraafplaats aan het Zandpad. Aansluitend is zij
begraven. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen liefde
en troost in deze verdrietige tijd. Dat God hen nabij mag
zijn, en allen die haar lief hadden.

ZWO-commissie
Ook voor het jaar 2018 vraagt de ZWO-commissie van de
leden van de Pauluskerk een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor
is een brief met acceptgiro opgemaakt. Voor de bezorging
van deze brieven doet de ZWO-commissie een beroep op
gemeenteleden om na de dienst van 4 februari een stapeltje
enveloppen mee te nemen en deze te bezorgen. Deze
behoeven niet persoonlijk overhandigd te worden.
Henk Hansman (penningmeester)

In en uit de Gemeente
Helaas is Dhr. C. Breddels (De Angstel 331, 3621 WC)
vorige week getroffen door een herseninfarct. Hij is
opgenomen in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
Gelukkig is er enige verbetering in zijn situatie.
Momenteel wacht hij op een plek in een
revalidatiecentrum om verder te herstellen. Mocht u een
kaartje willen sturen dan kunt u dat het beste sturen naar
zijn huisadres. Als gemeente willen we rondom hem en
zijn echtgenote Mw. T.W. Breddels-Brokking staan en we
wensen beiden sterkte toe. Dat de Eeuwige hen zal
omringen met zijn troost, liefde en zorg.
Er is ook goed nieuws. Na opname in het ziekenhuis en
een periode van revalidatie in De Parkgraaf te Utrecht
mocht Mw. Karin de Hoop (W.v.Collenstraat 1, 3621 CK)
aflopen maandag weer terugkeren in haar eigen huis. We
zijn blij voor haar en de mensen rondom haar dat ze weer
thuis is en wensen haar kracht en moed toe bij het verdere
herstel en het weer oppakken van het dagelijkse leven. Een
hartelijke groet vanuit de Pauluskerk.
Caroline Jobse

DIACONIE

Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Toelichting labelcollecte Revalidatiecentrum Ghana 28
januari 2018 Bouw kamers voor tijdelijk opvang
ouderen gedurende hun revalidatie
In 2011 is Charles Mensah, die eerder werkzaam was als
fysiotherapeut bij een plaatselijk ziekenhuis, begonnen
met de bouw van een revalidatiecentrum om betere en
bereikbare zorg te kunnen verlenen aan kinderen en
ouderen die fysiotherapie behoeven, een arm- of
beenprothese nodig hebben en/of revalideren na een
ongeluk of ziekte. Het revalidatiecentrum is redelijk uniek
in Ghana, en de hoop is dat in de toekomst meer centra
gebouwd zullen worden naar voorbeeld van die in Abesim.
Op dit moment komen er zelfs mensen uit de hoofdstad
Accra, die de zeven uur durende busreis ondernemen om
hulp te krijgen in het centrum van Charles Mensah. Ook
zijn er verzoeken geweest uit buurlanden Burkina Faso en
Ivoorkust.
Op dit moment draait het revalidatiecentrum op volle
toeren en kan zichzelf redelijk bedruipen waar het gaat om
de exploitatie. Wel is er nog financiële hulp nodig voor de
bouw van 12 kamers voor tijdelijke opvang van ouderen.
Wanneer in Nederland een oudere bijvoorbeeld een been
breekt of een heupoperatie heeft ondergaan en voor de
revalidatie meer zorg nodig heeft dan thuis gegeven kan
worden, bestaat er de mogelijkheid om tijdelijk geplaatst

Wijkavonden en wijkmiddag
Hemelhoog Verbonden
Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van één van
de wijkavonden of de wijkmiddag. Een goede en gezellige
manier om elkaar eens wat beter te leren kennen. We
hebben dit keer, mede in het kader van het jaarthema
‘Verbinding’, gekozen voor het thema ‘Hemelhoog
Verbonden’.
Kent u een muziekstuk waar u telkens weer stil van wordt?
Of een gedicht waarin alles verwoord is wat u met eigen
woorden niet kunt zeggen? Of een schilderij dat u steeds
weer ontroert of in beweging zet? Ik denk dat iedereen wel
eens een ervaring heeft gehad waarbij je bij jezelf dacht:
‘ja, dit is hemels. Hier lijkt God me te raken’. Even een
moment waarop je het gevoel krijgt dat de hemel zich
opent en je verbonden bent met de Eeuwige of het
eeuwige… Hemelhoog Verbonden.
Die dierbare stukken zouden we met u willen delen op de
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te worden op een logeerkamer in een tehuis, speciaal
bedoeld voor kortdurende opvang gedurende de
revalidatie. In Ghana bestaat dit niet. Veel van de oudere
mensen die revalidatie behoeven, moeten dagelijks soms
verre afstanden afleggen om in het centrum van Charles
Mensah therapie te krijgen. Daarna wordt de reis naar huis
weer aanvaard, waar geen enkele sprake is van thuiszorg
en begeleiding. De dagen worden vaak in alle
eenzaamheid doorgebracht. Een onwenselijke situatie die
absoluut het genezingsproces vertraagt. Voor deze mensen
wil men 12 kamers met eigen toilet en douche bouwen
voor kortdurende opvang. Hierdoor kunnen ouderen volop
de aandacht krijgen voor hun therapie en herstel. De
gemeenschappelijke ruimtes die ook in het bouwplan zijn
voorzien, scheppen ruimte voor onderlinge ontmoeting die
de eenzaamheid doorbreekt.
De diaconie beveelt deze labelcollecte van harte bij u aan.

tel. 0346-263232.
Reis naar Engeland van 1 juni t/m 5 juni
Komende donderdagavond 25 januari is er de tweede
informatieavond over onze tocht naar Engeland.
Afhankelijk van de drukte zullen we dit doen in achterzaal
7 of de kerkzaal, ingang via de achterdeur in de Willink
van Collenstraat, start is 20.00 uur. Deze avond lichten we
het programma toe en worden verschillende elementen
aangestipt. Zoals bekend bezoeken we Oxford, Coventry,
London (kort) en Canterbury. We zullen verschillende
nieuwe contacten opdoen van bijzondere steden:
Evensongs, twee kathedralen, meetings tot in pubs.
Kortom een korte reis met vele facetten.
Namens het organisatiecomité: Betty en Cees Vervat,
Ds. Harold Schorren en Hans Schriever
Amnesty International – BRAZILIË
LEGER EXECUTEERT 7 MANNEN. Op 28 januari kunt
u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw
handtekening zetten voor de volgende zaak: In de vroege
ochtend van 11 november vielen zwaarbewapende agenten
en legertroepen met pantserwagens de sloppenwijken van
Sâo Gonçalo in de staat Rio de Janeiro binnen. Naar alle
waarschijnlijkheid schoten militairen zeven mannen dood.
Volgens ooggetuigen werden sommige van hen zonder
pardon en van zeer dichtbij neergeschoten. Afdeling
moordzaken van de politie opende een onderzoek, maar
moest dit staken omdat zij niet langer de bevoegdheid
heeft de militairen te ondervragen en wapenonderzoek te
doen. In oktober van dit jaar nam Brazilië een nieuwe wet
aan. Daarin staat dat militairen alleen nog maar mogen
worden vervolgd voor een militaire rechter. Dit geldt dus
ook voor militairen die zich schuldig maken aan
mensenrechtenschendingen, zoals executies van burgers.
De wet is in strijd met internationaal recht omdat militaire
rechtbanken niet onafhankelijk zijn. Het leger wordt vaak
ingezet om de taken van de politie over te nemen in de
grote steden van Brazilië. In de afgelopen jaren zijn
duizenden mensen
omgekomen
door
extreem
politiegeweld. Door de wet neemt de straffeloosheid van
zulke misdaden toe. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van
Amnesty International naar de Braziliaanse autoriteiten.
Wij roepen hen op onderzoek te doen naar de moorden en
ervoor te zorgen dat de verdachten worden berecht. Als u
meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty:
www.amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk
een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Ik hoop
op uw medewerking.
Ria van Voskuilen

Toelichting collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
4 februari 2018 Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de
visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral
jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze
komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit
andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm
stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De
kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun
slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights
bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze
naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp
en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter
bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee? Dit kan ook op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Werelddiaconaat februari.
Voedselbank
Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het
zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen
doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan
van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc.
Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen
in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk
stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het
weer over de pakketten verdeelt.
Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

G E Z A M E N L I J KE
BERICHTEN
Inloopochtenden in het Bonifatiushuis
Op dinsdagochtend 30 januari staat de deur van het Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent
welkom om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig
met elkaar te praten of een spelletje te doen. Mogen wij u
ook eens ontmoeten? Graag tot ziens!
Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact
opnemen met mw. R. Groenenberg, T. Brandsmastraat 71,

Bach Cantate ‘Ich habe
genug’ (BWV 82a)
Barokensemble en
zangers van het Utrechts
Conservatorium o.l.v.
Heiko ter Schegget
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Op zondag 4 februari klinkt er weer een Bach Cantate in
de Pauluskerk. Het concert begint om 15.00 uur. U bent
van harte uitgenodigd.
Op het programma staat:
- Georg Philipp Telemann (1681-1767), Quartet in d kl.t.
- Johann Sebastian Bach (1685-1750), Aria “Qui tollis”
(uit de Missa in A; BWV 234)
- toelichting cantate door ds. B. Aalbers
- Johan Sebastian Bach, Cantate “Ich habe genug”
(BWV 82a)
U hebt de cantate eerder in de Pauluskerk gehoord met een
bas als zanger. Dit keer een andere versie met de sopraan
als zangstem.
De oorspronkelijke cantate is geschreven in Leipzig voor
de feestdag Maria Lichtmis (Festo Purificationis Mariae)
op 2 februari 1727. Op Maria Lichtmis wordt gevierd dat
Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus naar de
Tempel in Jeruzalem ging om zich, samen met Jozef, rein
te laten verklaren overeenkomstig de Wet (Lucas 2:22-39).
In dit verhaal wordt onder andere verteld dat de oude
priester Simeon de belofte had gekregen niet te zullen
sterven voordat hij met eigen ogen de Messias had gezien.
Toen Jezus’ ouders hun kind de Tempel binnenbrachten
om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
nam Simeon het in zijn armen en loofde hij God met de
woorden:
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
De cantate is geschreven voor een kleine en sobere
bezetting: alleen hobo, strijkers, basso continuo en een
bas-solostem. Dit kwam doordat in 1727 Maria Lichtmis
op een zondag viel en Bach voor die datum twee cantates
moest schrijven en bovendien de muzikanten en zangers
moest delen. Later maakte Bach een aantal variaties op
deze cantate, waaronder BWV 82a (waarbij de hobo
vervangen is door een fluit en de bas door een sopraan) en
BWV 82b (voor alt).
Op zondag 23 maart 2014 werden voor het eerst Bach
Cantates ten gehore gebracht in de Pauluskerk. Het concert
trok meteen veel bezoekers. Bach spreekt klaarblijkelijk
op een bijzondere manier de mensen aan. Ook de
uitvoerenden, de jonge studenten van het Conservatorium
te Utrecht, en docent Heiko ter Schegget zijn nog steeds
erg enthousiast. Niet in de minste plaats vanwege de
prachtige ruimte en de goede akoestiek. En zo krijgen ook
deze studenten de benodigde podiumervaring. De Bach
Cantates in de Pauluskerk zijn inmiddels een traditie
geworden.
Heiko ter Schegget studeerde blokfluit aan het Utrechts
Conservatorium bij Leo Meilink en Marion Verbruggen.
In 1981 sloot hij deze studie af met het examen solospel.
Als solist concerteert hij regelmatig in Europa, Amerika,
Japan en Israël. Tevens treedt hij op met ensembles en
orkesten zoals The Amsterdam Baroque Orchestra en de
Nederlandse Bachvereniging.

Hij werkte mee aan vele cd-producties, o.a. de opnames
van de complete Bach Cantates o.l.v. Ton Koopman. Uit
vele delen van de wereld komen studenten naar het
Utrechts Conservatorium, waar hij hoofdvak blokfluit en
kamermuziek doceert.
Het concert is gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang
een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.
Met Markus op weg
Achtergronden bij het Evangelie
Op woensdag 7 februari zal ds. dr. Bert Aalbers de laatste
avond houden over het Evangelie volgens Markus. De
avond is van 20.00 - 21.30 uur in de achterzaal van de
Pauluskerk.
In het kerkelijk jaar 2017-2018 staat de meeste zondagen
het Evangelie van Markus op het leesrooster. Het is het
oudste, het kleinste en het meest dynamische Evangelie.
Markus schreef het voor de vervolgde christenen in Rome
en dat is op elke bladzij te merken.
Op deze laatste avond volgen wij de weg van Jezus naar
Jeruzalem vanaf Markus 8:22 via lijden en kruis naar
Pasen. Bert Aalbers was naast zijn werk als predikant in
Maarssen, vele jaren docent Nieuwe Testament aan de
Hogeschool voor Theologie NBI/Windesheim in Utrecht.
De wandeling
Wandelt u graag? Wandel jij graag? Op donderdag
8 februari bent u weer van harte uitgenodigd. In onze
omgeving genietend van ruimte, rust, natuur, stilte, rivier,
kanaal, flora en fauna, hopen we met elkaar te wandelen
en onderweg van gedachten te wisselen over diverse
thema's. We wandelen iedere tweede donderdag van de
maand. We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het
Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug.
Seniorengespreksgroep
De Apostolische Geloofsbelijdenis
Op donderdag 8 februari
komen we om 14.30 uur
weer bij elkaar. Iedere
tweede
donderdagmiddag
van de maand is er
seniorengespreksgroep. We
komen
samen
in
de
achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk
dat er voor vervoer gezorgd wordt. Houdt u van een goed
en interessant gesprek, dan is deze groep iets voor u.
Dit seizoen gaan we de Apostolische Geloofsbelijdenis
bespreken aan de hand van het boek van ds. Jac. Goorhuis,
“Geloof
belijden”
(1991).
De
apostolische
geloofsbelijdenis (De Twaalf Artikelen van het Geloof) is
een van de centrale geloofsbelijdenissen uit het
christendom. De belijdenis is langzaamaan ontstaan uit
onder andere verzen uit de Bijbel en rond 170 is de eerste
bekende versie op schrift gezet. Maar het is ook een
belijdenis die bij ons in onze tijd veel vragen oproept: Is
God Vader? Kunnen we Hem in alle ellende die mensen
overkomt nog wel de Almachtige noemen? Was Maria
maagd? Wacht ons een oordeel? En wat betekent
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opstanding des vleses?
Iedere maand leggen we één artikel onder de loep en
praten we er verder met elkaar over. Zo zullen we
gaandeweg ontdekken wat de belijdenis ons (nog) kan
vertellen en wat ons eigen geloof is.

Diner 10 februari wijkcentrum Over-Noord
2018 wordt een heel bijzonder
jaar voor mij omdat ik in oktober
een half jaar op reis ga met het
talentontwikkelingsprogramma
School at Sea. Hierbij zeilen we
een half jaar lang met 36
leerlingen. Wij zullen onze eigen
expedities regelen en leren
daardoor veel over plannen, organiseren en samenwerken.
Omdat wij zelf ons eigen schoolwerk bij moeten houden
worden wij erg zelfstandig. Daarnaast leer je aan boord
veel verschillende dingen, samenwerken, je leert koken,
hoe de machinekamer werkt, hoe je kan navigeren op de
sterren, hoe je een uitwisseling organiseert enz. De
talenten die ik ontwikkel op deze reis kan ik de rest van
mijn leven inzetten om anderen te helpen. Ik ben heel blij
dat ik hiervoor geselecteerd ben en om het schoolgeld bij
elkaar te krijgen organiseer ik evenementen en zoek ik
sponsoren. Op 10 februari organiseer ik daarom een diner
in wijkcentrum Over-Noord. Voor 25 euro verzorg ik een
3-gangen diner en hoort u nog een paar gedichten!
U kunt zich opgeven via email: jonnaatsea@gmail.com of
u kunt bellen met 06-57768299.
Jonna Meesters

Nieuw klarinettenensemble in première
Op zaterdagavond 10 februari
gaat het nieuwe, regionale
klarinetten-ensemble Hart van
Hout in première met een
bijzonder
concert
in
de
Pauluskerk in Breukelen.
30 klarinettisten uit de wijde
regio brengen een afwisselend
programma onder leiding van
Gerhart Drijvers en met soliste
Judith Mos. Het concert begint
om 20:15 uur en kaarten á 7.50
euro zijn vanaf 19.45 uur aan de deur verkrijgbaar.
Afgelopen najaar namen twee klarinettisten die elkaar
kennen van Harmonie Arti uit Alphen aan den Rijn het
initiatief om een nieuw regionaal ensemble op te richten
van louter klarinettisten. Evie-Janne van Noorel en Paul
Verlaan kregen een zogenoemd clarinet choir bij elkaar
van 30 klarinettisten op alle soorten en maten die er
voorkomen: esklarinet, besklarinet, altklarinet, basklarinet
en contrabasklarinet. In slechts enkele repetities studeren
zij een afwisselend programma in voor de concerten op
28 januari in Alphen aan den Rijn en op 10 februari in
Breukelen. De gevorderde klarinettisten komen uit
Midden-Nederland en kennen elkaar soms, maar meestal
niet. Paul Verlaan: ,,We willen graag mooie concerten
geven, en zochten daarom niet per se een klarinettist om
het te leiden maar vooral een goede dirigent. In Gerhart
Drijvers hebben we een dirigent gevonden die in korte tijd
alle deelnemers tot één klinkend geheel weet te smeden.
Leuk is dat hij en onze soliste Judith Mos al in 2004
samenwerkten toen Judith soleerde bij Arti, waar Gerhart
destijds dirigent was.”

Vooraankondiging Cultuurdebat Stichtse Vecht
Cultuur verbindt!
De Pauluskerk in Breukelen is één van de cultuurpodia van
onze gemeente. De kerk organiseert elk seizoen een
programma met exposities, concerten en lezingen. Als
aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart
organiseert de Pauluskerk op 15 februari vanaf 20.00 uur
een cultuurdebat. Alle cultuurwoordvoerders van de
politieke partijen zijn gevraagd aanwezig te zijn. Met het
debat pakt de Pauluskerk de discussie op uit de notitie
Ambitie voor Cultuur die de gemeente in mei 2017 liet
verschijnen. Deze notitie is opgesteld in overleg met het
culturele veld van Stichtse Vecht en verwoordt ideeën over
het gemeentelijke cultuurbeleid in de komende jaren. Het
woord is nu aan de politiek. Graag horen we aan welke
ambities de verschillende partijen in de komende
bestuursperiode invulling willen geven. Of wellicht
hebben ze zelf nog andere ambities. De avond begint met
een korte toelichting door Pieter de Groene, als wethouder
verantwoordelijk voor het cultuurbeleid in de afgelopen
jaren. Hij blikt kort terug en zal zijn droombeeld voor de
cultuur in Stichtse Vecht met u delen. Daarna gaan de
cultuurwoordvoerders van alle partijen in Stichtse Vecht
met elkaar in debat aan de hand van vier thema’s:
1. (Nog) meer ambitie: wat vindt u dat er meer moet
gebeuren op het gebied van cultuur in Stichtse
Vecht?
2. Stichtse makers: wat mogen kunstenaars en
organisatoren in Stichtse Vecht de komende vier
jaren van de gemeente verwachten?

Het programma is een reis door de tijd, beginnend in de
achttiende en eindigend in de 21ste eeuw. Enkele werken
zijn origineel voor klarinettenensemble geschreven zoals
Wind in the Reeds van Gordon Jacob. Maar ook worden
arrangementen gespeeld van werken van beroemde
componisten als Rossini, Bartok en Ravel. Judith Mos
soleert in het afsluitende, wervelende Tempest Hora van
de Roemeense componist Grigoras Dinicu.
Het concert ‘Hart van Hout in première’ is op
zaterdagavond 10 februari in de Pauluskerk aan de
Straatweg 37 in Breukelen. Om 19:45 uur gaat de zaal
open. Meer informatie is te vinden op:
https://www.facebook.com/klarinetensemble/ of door een
e-mail te sturen naar klarinetchoir@gmail.com.
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3. Het publiek: voor wie doen we het allemaal in
Stichtse Vecht? En hoe zorgen we dat die beoogde
bezoekers ook deelnemen?
4. Meer ambitie = meer geld? Gaan we extra
middelen voor cultuur inzetten en waaraan moeten
die middelen besteed worden? Wat moet dat
opleveren?
Om het debat niet te breed te laten worden, beperken we
ons voor deze avond tot culturele activiteiten, dat wil
zeggen: alles wat voor en door mensen in Stichtse Vecht
wordt georganiseerd op het gebied van tentoonstellingen,
muziek, theater, literatuur, beeldende kunst en historie.
Over behoud en beheer van monumenten en het
mediabeleid zullen we het niet hebben.

Wij zouden UEd de schoone eigenschappen
van de verschillende registers kunnen
opnoemen als van de Viola di Gamba,
Holfluit, Roerfluit, Principaal, Bourdon 16
vt, Fluiten, Trompet en andere, zoo wij ons
niet overtuigd hielden, dat ook UEd het
schoone zult gereflecteerd hebben; alléén
geven wij UEd ter liefde van dit schoone
orgel en uit respect voor den zeer bekwamen
vervaardiger in bedenking of het niet
doelmatig zoude zijn de clavieren met een
bedeksel en slot te voorzien, ten einde stof te
weren en te voorkomen dat onbekwame
handen en voeten mogten medewerken om
den grond te leggen voor eene volgende
reparatie, terwijl het ons aangenaam zal zijn
de kosten hiervan te mogen dragen.

‘Ouder worden in Stichtse Vecht’
Medio maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij, als inwoners van de Stichtse Vecht,
maken dan onze keuze mede op basis van verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen.

Anno nu
Ook vandaag de dag bewaken we het orgel goed. Alleen
bevoegde organisten mogen het orgel bespelen.

Op 15 februari wordt in de Pauluskerk een politiek debat
gevoerd over het Cultuurbeleid. Daarnaast heeft de
Pauluskerk meegewerkt aan een themamiddag over het
ouder worden in onze gemeente. Samen met de
Cliëntenraad van Zorggroep De Vechtstreek en de
Seniorenraad mochten wij meedenken. “Ouder worden in
Stichtse Vecht”. Er is een interessant programma
opgesteld, gebaseerd op de alledaagse praktijk van het
ouder worden. Wat speelt er en hoe lossen we het op?

Op 26 januari om 13.30 uur ondertekenen we officieel de
restauratieovereenkomst met de aannemer Van Rossum.
Weliswaar is de financiering nog niet rond, maar hij heeft
namelijk een aanzienlijke voorraad materialen nodig die
wij op deze wijze vastleggen voor ons G.T. Bätzorgel
tegen de overeengekomen prijzen. Komt u gerust kijken in
de kerk, Jan Pieter zal het orgel ook bespelen om te laten
horen aan belangstellenden en de pers hoe waardevol het
orgel is.

Uiteraard is er volop gelegenheid voor een, naar
verwachting, levendige discussie. Bij deze bijeenkomst
worden en zijn organisaties uitgenodigd om daarmee
draagvlak te creëren en te horen hoe de politiek de praktijk
ziet.

Ik ontving nog een toezegging van de Gravin van
Bylandtstichting a € 2.000; Het grote wachten blijft op een
toekenning van de Provincie Utrecht, de beslissing
hierover zal komende weken bekend worden. Spannend
dus.
Dick Oosthoek

U bent als inwoner van harte welkom, aanmelden is dan
wel nodig. Dit kan uiterlijk tot 1 februari 2018, via
s.boere@szdv.nl.
De themamiddag vindt plaats op vrijdagmiddag
16 februari 2018, aanvang 14.15 uur in het restaurant van
Woonzorgcentrum De Aa.
Margreeth van Ingen en Hans Schriever

Bruikbare, verkoopbare spullen
Noemt u ze zoals u wilt: curiosa,
vintage, antiek, of snuffelspullen...
Ons maakt het niet uit. Wij zijn
altijd op zoek naar verkoopbare
spullen voor de jaarmarkt voor de
kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of
kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u
een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar
weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u graag
door deze spullen bij u op te halen. Neemt u contact op
met:
Hans Schriever, tel. 06-14489888,
Frans Atsma, tel. 0346 264635 of
Ard Mak, tel. 06-41394945.
Dit kan het hele jaar door. We maken dan een afspraak om
langs te komen.
De rommelmarktcommissie

Restauratie G.T. Bätzorgel in 1867
Op 26 mei 1867 complimenteert de
familie Haverkamp de kerk met het
eindresultaat. Na het orgel een paar
keer bespeeld te hebben vindt men
dat de geluiden zoo schoon zijn dat
men ze te vergeefsch op
verscheidene orgels van onze
groote kerken zal zoeken. In de
opsomming van schone geluiden
worden de nieuwe registers (die De
Witte heeft aangebracht) overigens
als eerste genoemd:
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de Wittenberg van dichtbij meemaken? Kies dan voor een
meeloopdag en ontdek zelf hoe het is om te wonen en te
studeren op de Wittenberg. Neem gerust ook een vriend,
vriendin, broer of zus mee! Een meeloopdag begint 's
ochtends om 8.20 uur en is net voor - of als je wilt net na het avondeten (om 18.00 uur) afgelopen. Aan het eind van
de dag heb je altijd een gesprekje met een van de
Wittenbergmedewerkers om eventuele vragen te
beantwoorden. Een meeloopdag is ook goed te
combineren met een open avond of 24 uur Wittenberg.

Wittenberg Experience Days
De Wittenberg is een
Bijbelschool in Zeist
met een Community,
meerdere onderwijsprogramma's (Bijbelschool, Jongerenwerkersopleiding,
Discipelschaps-cursussen),
diverse
trainingen en sprekers. Ervaar nu zelf hoe het is om op de
Wittenberg te studeren en te wonen. Kom naar onze open
avond, loop een dagje mee met studenten of ga voor de
volledige beleving en kies voor 24 uur Wittenberg! Er is
nog een De Wittenberg Experience Day op 21 februari
2018.

24 uur Wittenberg Go for the full experience!! Kies voor
24 uur Wittenberg voor de allerbeste ervaring!! Je pakt een
open avond mee, loopt een dagje mee met studenten van
het jaarprogramma, eet mee in de Community, overnacht
in de slaapzaal of in een logeerkamer, je ontbijt samen met
studenten en je maakt het échte Wittenbergleven mee in 24
uur tijd. Voor de open avond kun je - als je dat wilt natuurlijk ook je ouders, familie en vrienden uitnodigen.
Je 24 uur Witenberg begint op dinsdagavond om 18.00 uur
met het avondeten in de Community, daar maak je ook de
avond mee waarna je overnacht op de slaapzaal of in een
logeerkamer. De woensdag begint met ontbijt en de
dagopening, daarna volg je een daglang lessen met de
studenten en sluit je als je wilt na het avondeten aan bij de
open avond. Aan het eind van de dag heb je ook altijd een
gesprekje met een van de Wittenbergmedewerkers om
eventuele verdere vragen te beantwoorden.

Open Avond: Tijdens de open avonden geven we je alle
informatie over wie wij zijn en hoe onze opleidingen eruit
zien. We vertellen je alles over ons jaarprogramma en het
studeren op de Wittenberg, daarnaast krijg je informatie
over het wonen in de Community. Natuurlijk vertellen we
je ook alles over de kosten (en mogelijke tegemoetkoming
in de kosten vanuit ons speciale studiefonds). Tijdens een
open avond zijn er ook studenten aanwezig die vanuit de
praktijk kunnen vertellen over het leven op de Wittenberg,
is er een rondleiding door het pand en kun je een aantal
kamers bekijken. Nodig je familie en vrienden uit en kom
naar onze open avond!
Meeloopdag: Een dagje meelopen met studenten, een
daglang lessen volgen en het leven in de Community van

Voor alle informatie en om aan te melden:
www.dewittenberg.nl/experience

COLOFON
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.
EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.
Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur0002l@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20
Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst
Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl
Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@ sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL41 FVLB 0635 8109 99, t.n.v. Protestantse gemeente
Breukelen
Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen
Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
C. Vervat, tel. 06 51796607, of ceesvervat@gmail.com
Bonifatiushuis: tel. 266899
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email hansmanhenk@hetnet.nl
Adres Pauluskerk: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen, tel. 261270
Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09
Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com
Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen
p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, banknr. NL27 RABO 0324 2763 89
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