Zaterdag 7 december 2017, 18e jaargang no. 21

KERKNIEUWS
Protestantse gemeente Breukelen
Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk
KERKDIENSTEN
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

De volgende editie van Kerknieuws is voor 3 weken.
Kopij inleveren vòòr maandag 18 december 18.00 uur.

ZONDAG 10 DECEMBER 2017
10.00 uur: Ds. M. van der Kooi, Driebergen, 2e Advent
Collecten: 1. Pastoraat (zie toelichting) 2. Kerk

AGENDA

ZONDAG 17 DECEMBER 2017
10.00 uur: Ds. H.H. Schorren, 3e Advent
Dienst van Schrift en Tafel
Collecten: 1. No Yellow Beans Day (zie toelichting)
2. Kerk



Dinsdag 12 december, 20.00 uur, Pieterskerk:
Breukelen Zingt
 Vrijdag 15 december, 18.00-20.30 uur:
Lichtjesavond
 Maandag 18 december, 20.00 uur, Joh. de
Doperkerk: Volkskerstzang
 Zondag 17 december, vanaf 16.00 uur:
kerstwandeling Nijenrode
 Vrijdag 22 december, 20.00 uur Pauluskerk:
Kerstconcert Octare

COVENTRY GEBED VOOR VREDE EN
VERZOENING
Vrijdag 8, 15 en 22 december, 12.15 uur, Pauluskerk
ADVENTSVESPERS
Dinsdag 12 & 19 december, 19.15 uur, Pauluskerk

MEDITATIE

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer (Lied 437)

ZONDAG 10 DECEMBER 2017, 2e Advent
10.00 uur: Ds. K. Hage
Viering Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Pastoraat (zie toelichting) 2. Kerk
3. Hospitium (avondmaalscollecte)
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (NGK)
Collecte: Diaconie
Autodiensten: dhr. H.J. van Schaik, tel. 822278

‘Scheurde u maar de hemel open om af te dalen’ (Jes.
63:19b)
Advent gaat over het komen van God. Deze tekst van de
profeet Jesaja is dan ook een echte adventstekst. En
Kerst, zou je kunnen zeggen, is dat deze profetie in
vervulling gaat. Dat zingen we ook: ‘Midden in de
winternacht, ging de hemel open.’ Maar het kan ook te
snel gezegd worden. Dan wordt Kerst alleen maar een
fijne sfeer. Dan vergeten we tegen welke achtergrond de
profeet roept om het komen van God.
Van Israël is weinig meer over. Jeruzalem en de tempel
zijn verwoest. De sporen van Gods daden in de
geschiedenis zijn uitgewist. Zijn Naam wordt niet meer
aangeroepen. Het leven is platgeslagen, uitgevlakt,
geestelijk geëgaliseerd. Tegen die achtergrond roept de
profeet om het komen van God. Jesaja twijfelt er niet aan
dat God er is. Maar zijn daden worden niet gezien. En
dat is zijn nood. God is in de hemel en wij zijn op de
aarde (Pred. 5:1). En daartussen zit een dik, donker,

ZONDAG 17 DECEMBER 2017, 3e Advent
10.00 uur: Ds. K. Hage
16.00 uur: kinderkerstfeest
Collecten: 1. No Yellow Beans Day (zie toelichting)
2. Kerk
Autodiensten: dhr. W. Frericks, tel. 263422
WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 15 december 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm
Vrijdag 22 december 16.45 uur: dhr. F. Langeraar
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ondoordringbaar gordijn. God heeft ons overgelaten aan
onszelf (Jes. 64:6). Allemaal en ieder voor zich zijn we
stikalleen. Iedereen doet maar wat en ons leven verwaait
als herfstbladeren in de wind (vers 5). Dat is de
achtergrond van Kerst. ‘Scheurde u maar de hemel open
om af te dalen.’
De verwachting van de profeet is dat het komen van God
omgeven is met vuur en beving, zoals God ook eerder op
de Sinaï verschenen was in vuur en beving. ‘Zoals vuur
dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen.’ ‘Als u toch
zou afdalen! De bergen zouden voor u beven.’
Maar Gods komen is anders. Dat was ook de ervaring
van bijvoorbeeld de profeet Elia (1 Kon. 19). Toen hij als
moedeloze enkeling op de berg Horeb was om God te
ontmoeten, klonk er eerst een geweldige krachtige
windvlaag die de bergen spleet en de rotsen aan stukken
sloeg, maar daarin bevond God zich niet. Daarna kwam
er een aardbeving, maar God bevond zich ook niet in die
aardbeving. Toen kwam er een vuur, maar de HEER
bevond zich ook niet in dat vuur. Tenslotte is er het
gefluister van een zachte bries. Daarin komt God tot Elia.
God openbaart zich - als de verborgene. Als een stem die
de stilte niet breekt.
‘Scheurde u maar de hemel open om af te dalen.’ Nog
nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen, zegt
de profeet. Maar met Kerst is het gebeurd. De hemel is
opengegaan. God is gekomen. Hij is afgedaald in de
kaalslag van het leven, in het vlakke, geesteloze bestaan.
In Jezus Christus heeft God zijn naam en zijn geduchte
daden bekendgemaakt aan de volkeren: Immanuël - God
met ons. Maar hoe anders dan verwacht. God openbaart
zich - als de verborgene. Het komen van God is zo
menselijk, zo eenvoudig, zo stil. God openbaart zich als
het Woord dat vlees geworden is. Geen woord dat van de
daken wordt geschreeuwd, maar een menselijke stem die
in het heden van de genade zegt: Vandaag hebben jullie
deze schrifttekst in vervulling horen gaan (Luk. 4:21).
Opnieuw: de verborgenheid daarvan is groot. De bergen
beven niet, tenzij je denkt aan het moment dat Jezus
sterft aan het kruis. Dan beeft de aarde en splijten de
rotsen (Mt. 27:52). Vuur is er ook niet, tenzij je let op
wat Jezus zegt met het oog op het oordeel van God in
zijn verzoenend lijden en sterven: ‘Ik ben gekomen om
op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag
willen dat het al brandde!’ (Lk. 12:49).
Dat brengt ons bij het kruis. Op de plaats waar wij Hem
nooit zouden verwachten is God het allermeest openbaar.
Daar gaat de hemel voor ons open. Wanneer Jezus sterft,
scheurt het voorhangsel van de tempel in tweeën, van
boven naar beneden (Mt. 27:51). Het dikke
ondoordringbare gordijn dat de toegang tot de Heilige
God afsloot, is opengescheurd. Door het sterven van
Jezus Christus hebben wij vrije toegang tot God
gekregen (Rom. 5:2). Wij leven onder een open hemel.
Wij leven met een God die de kaalgeslagen wereld met
zichzelf verzoend heeft (2 Kor. 5:19). Omdat God in
Jezus Christus tot ons gekomen is, mogen wij ook tot

God komen. Omdat Hij is afgedaald, mogen wij zonder
schroom opklimmen, naderen tot de troon van de genade,
telkens weer, om daar barmhartigheid en genade te
vinden (Hebr. 4:16).
Als de apostel Paulus spreekt over het geheimenis van
het kruis, neemt hij de profetische woorden van Jesaja
op: ‘Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft
gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft
God bestemd voor wie Hem liefhebben’ (1 Kor. 2:9). Dat
is de werkelijkheid waarin wij leven. God met ons, in
Jezus Christus.
Ds. K. Hage

WIJKGEMEENTE
PIETERSKERK
Predikant: Ds. K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: Mw. K.M. Mur - van Amerongen,
Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen,
tel. 266842, 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

Bij de diensten
Zondag 10 december is de tweede zondag van Advent.
We lezen dan Jesaja 40:1-11. Daar gaat het over troost.
Dat is een mooi, maar soms ook lastig woord. Want
werkelijk troosten gaat ons vaak zo slecht af. We komen
vaak niet verder dan een schouderklop of ‘het komt wel
goed.’ Echte troost biedt ook uitzicht. Perspectief om
(toch) door te gaan. Dat is de troost waar de profeet over
spreekt in Gods Naam. Dat die troost niet blijft bij
woorden alleen merken we ook bij het vieren van het
avondmaal, bij brood en wijn.
In de avonddienst (in de Pieterskerk) is er voortzetting
van en dankzegging voor het heilig avondmaal. Ds.
Schneider gaat dan voor en leest verder uit Jesaja 40
vanaf vers 11.
Op dinsdag 12 december om 20.00 uur is er weer een
Breukelen Zingt in de Pieterskerk. Deze muzikale avond
staat in het teken van Advent en Kerst in een mooi
versierde kerk met koor- en samenzang. Medewerking
wordt verleend door het interkerkelijk koor Credo uit
Maarssen o.l.v. Gert Jan Hans. Meer informatie vindt u
verderop in deze Kerknieuws.
Zondag 17 december, de derde van Advent, halen we ons
hart op aan de belofte van de profetie dat God een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept (Jes. 65:1725). Advent gaat dus over meer dan een paar gezellige
dagen in familiesfeer. De spannende vraag is echter of
wij onder alles wat ons van zoveel verschillende kanten
als ‘nieuw’ wordt voorgehouden, nog wel kunnen
ophoren van dit goede nieuws. Naar de kerk gaan is ook
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oefenen in ophoren, opzien, uitzien naar de toekomende
dingen van God, en zo nieuw mens te worden.
’s Middags om 16.00 uur is het Kinderkerstfeest, met als
thema ‘Volg die ster!’ De kinderkerk heeft de afgelopen
weken vaak en veel geoefend aan de kerstmusical en
iedereen is welkom om het resultaat te komen
meebeleven. Na afloop is er wat te eten en te drinken in
het Bonifatiushuis.
Ds. K. Hage

etc. Zo wil God ons ook gebruiken als instrument in zijn
hand. Gebruik dan de gaven die God je gaf, voor Hem.
Waardering werd uitgesproken naar degenen die t.b.v. de
gemeenteavond een presentatie hadden voorbereid over
financiën en orgelrestauratie, diaconale zaken en
projecten en het thema over vrouwelijke voorgangers. De
vergadering heeft zich, n.a.v. wat door gemeenteleden
naar voren is gebracht op de gemeenteavond, beraden
over dit thema. Kern van dit onderwerp vindt de
vergadering: de inhoud van de verkondiging - het Woord
(Jezus Christus). De kerkenraad sprak uit het belangrijk
te vinden om rekening met elkaars overtuiging te houden
en de gevoeligheid van het onderwerp over en weer te
erkennen. De kerkenraad heeft geen bezwaren
uitgesproken t.a.v. de vrouw op de kansel, wil echter
rekening houden met gemeenteleden die principiële
bezwaren hebben/houden. Er zal daarom een
terughoudend uitnodigingsbeleid voor vrouwelijke
gastpredikanten gevoerd worden.
De volgende gemeenteavond is ook in de Pieterskerk
maar dan in een kring zoals bij het Heilig Avondmaal
gebruikelijk is. Dan kan men elkaar beter zien en
verstaan.
De januarivergadering van de kerkenraad vindt plaats op
22 januari 2018, tevens is er dan welkom en afscheid van
ambtsdragers. Het moderamen vergadert 15 januari 2018.
De flyers zien er weer heel mooi uit - met dank aan
Gerard Bakker - en liggen klaar in het koor van de kerk
en worden ook uitgedeeld. Er zijn 2 contactavonden
geweest in de secties en er komen er nog 2 aan met als
thema: Liederen die iets voor je betekenen. De 3
catechisatiegroepen komen trouw bijeen, de sfeer is goed
en er wordt geleerd.
Het collecterooster 2018 wordt door de diaconie per
kwartaal besproken en ingevuld, waardoor er ruimte is
voor collectes bij rampen. Bekeken wordt nog of er een
gezamenlijk
diaconaal-kinderkerk
project
/doel
afgesproken kan worden.
De avondmaalscollecten zijn voor het hospitium. Er is
500 euro vrije ruimte beschikbaar, voor zowel
Pauluskerk als Pieterskerk, om te besteden voor
wijkgebonden doelen.
De gezinsdienst in 2018 staat gepland op 4 februari. De
dienst waarin nogal wat kinderen afscheid nemen van de
kinderkerk wordt een zgn. overstapdienst, voorbereid
door de kinderkerk. De jeugdvereniging loopt heel goed
en de site jeugdwerk is up-to-date gemaakt.
De vergadering werd gesloten met het gezamenlijk
zingen van Gezang 430: 1, 3 en 6 uit het liedboek 1973:
‘Ik heb U lief, o welgezinde, wiens komst ik dag en nacht
verbeid.’
Noortje Mur

Wie het kleine niet eert…
Op kerstavond (zondag 24 december) is er weer een
gezamenlijke kerstnachtdienst van de Protestantse
Wijkgemeente
Pieterskerk
en
de
Nederlands
Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) te Breukelen.
U bent van harte uitgenodigd deze dienst met ons mee te
vieren, om 21:00 uur in de Pieterskerk in Breukelen. De
reguliere avonddienst van 18.30 uur komt hiermee te
vervallen. Het thema van de kerstnachtdienst is: ‘Wie het
kleine niet eert…’. Ds. Frank Schneider zal hierover een
meditatie verzorgen naar aanleiding van Matteüs 2:1-12.
We zingen met elkaar bekende kerstliederen, luisteren
naar muziek en vieren de geboorte van Jezus Christus, de
Redder van de wereld!
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van glühwein of warme chocolademelk. Van
harte welkom!

Uit de kerkenraad
Op 20 november hield de kerkenraad haar laatste
vergadering van dit jaar. Het moderamen komt wel in
december nog bij elkaar. In het bezinningsdeel van de
vergadering werd n.a.v. Romeinen 12:6-8 een prachtig
verhaal verteld over de meubelmaker die een preekstoel
maakte. Een verhaal dat ook met onze jeugd gedeeld en
uitgewerkt is. Rom. 12:6: ‘We hebben verschillende
gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken
is.’ De meubelmaker heeft alles nodig voor zijn
werkstuk: de zaag, de schaaf, de beitel, het schuurpapier

Pastoraat
Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte,
overlijden en andere belangrijke mededelingen
doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Omdat
we (tijdelijk) een aantal vacatures hebben voor pastoraal
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ouderling is Marlies Wijnen voorlopig de coördinerend
ouderling van alles vier de secties. U kunt met haar
contact opnemen via tel. 0346-261837 of mail:
marlieswijnen2@gmail.com. In voorkomende gevallen
kunt u contact opnemen met de wijkpredikant ds. K.
Hage, tel. 0346-261565. Of, indien deze niet bereikbaar
is, met de scriba van de wijkgemeente mw. K.M. Mur van Amerongen, tel. 0346-266842.

Voor nadere informatie f.vonk01@hetnet.nl.
Frans Vonk
Broeklandkring
Donderdag 21 december komt de Broeklandkring weer
samen, om 20.00 uur in de pastorie. We lezen dit keer
aan hand van het Bijbels ABC van Miskotte over de
verwachting als bijbels oerwoord. Wat mogen we
verwachten? Wat is de bijbelse inhoud en het doel van de
verwachting?
Ds. K. Hage

Sectie zuid (Broekland)
Op 29 november mochten de heer en mevrouw
Rozeboom, Broekdijk Oost 15, 3621 LM gedenken dat
zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Daar
zijn ze erg dankbaar voor. Samen met hun kinderen en
kleinkinderen mochten ze dit vieren. We wensen hen
samen Gods zegen en trouw toe voor de verdere
toekomst.
Bijbelkring
Dinsdag 12 december vanaf 10 uur is er Bijbelkring in
het Bonifatiushuis. We lezen met elkaar 1 Samuël 8,
waar het gaat over Israëls verlangen naar een koning.
Daarmee gaat het ook over het Koningschap van God.
Deze zaken raken ook aan Advent en Kerst waar God
laat zien waar zijn koningschap op uitloopt. Zoals het in
Adventslied Gez. 459 zo mooi staat: ‘De vorst der
vorsten is een knecht, de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem, die ’t hart is van Jeruzalem.’
Ds. K. Hage

Lichtjesavond
Op vrijdag 15 december is het weer lichtjesavond in
Breukelen, georganiseerd door de kerken. Aan de
Straatweg zijn de Pauluskerk, Pieterskerk en de Johannes
de Doperkerk door een lint van lichtjes verbonden. De
drie kerken zijn geopend van 18.00 tot 20.30 uur en
bieden elk een eigen programma. Een mooie gelegenheid
om iemand mee te nemen naar de kerk of zelf een keer
bij de “buren” een kijkje te nemen. In de sfeervol
verlichte Pieterskerk met kerststal is een gevarieerd
muziekprogramma van piano, orgel en een
blokfluitensemble te beluisteren. Mocht u het leuk
vinden om op 15 december te assisteren als gastheer of
gastvrouw, dan houden de organisatoren zich
aanbevolen! U kunt zich aanmelden bij Pieter Wijnen via
het e-mailadres pietwijnen@hetnet.nl of bij hem
persoonlijk.
Sjaak van Muiswinkel en Pieter Wijnen
Kindernevendienst
December is altijd een leuke maar ook drukke tijd. We
zijn volop bezig met de kerstmusical en dat gaat al heel
goed. Zondag 17 december om 16.00 uur is iedereen van
harte welkom om met ons mee te vieren.
We zijn ook bezig met Advent. Daarvoor lezen en
werken we uit het boek Jesaja. Jesaja schreef een
bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en
van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een
dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe
mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere
van dit ‘dagboek’ is dat het niet gaat over dagen die al
geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Ook
alle kinderen hebben met dit project een klein boekje

Leeskring 13 december
Woensdag 13 december hopen we weer als leeskring bij
elkaar te komen. We gaan verder met het boek van G.
van den Brink, ‘En de aarde bracht voort’. Aan de orde is
hoofdstuk 10, waarin een samenvatting wordt gegeven en
een vooruitblik. De eerste avond over dit boek bracht een
goed gesprek teweeg.
Allen hartelijk welkom op woensdag 13 december, 20.00
uur in het witte kerkje.
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gekregen. Als het ware een dagboekje op weg naar kerst
dat iedere week verder wordt gevuld.
Therese Rietveld

en goud. Ze kregen de namen Balthasar, Melchior en
Caspar. In afbeeldingen lijken ze de dan bekende wereld
te vertegenwoordigen - Europa, Afrika en Azië - die het
pasgeboren kind komt eren.
De eerste lezing is Jesaja 60:4-9. Een profetie van
nieuwe toekomst voor Jeruzalem. Het volk zal weer naar
de stad komen. Schatten zullen haar ten deel vallen. Er
komt onder andere een vloed aan kamelen, beladen ook
met wierook en goud. Mocht u zich afvragen waarom die
drie koningen uit de stal altijd op kamelen komen en niet
op koninklijke paarden, dan heeft u hier het antwoord:
kamelen, wierook, goud… in de traditie heeft de profetie
van Jesaja luid van zich laten horen.
De lezing uit het evangelie is dus, enigszins prematuur,
Matteüs 2:1-12. Magiërs zien een ster en volgen deze.
Aangekomen in Jeruzalem vragen ze waar de pasgeboren
koning van de Joden is. Ze willen hem eer bewijzen. De
geschrokken koning Herodes haalt het sanhedrin bij
elkaar om te weten waar de plek is. En die vinden ze in
de Schrift: Bethlehem. Herodes stuurt de magiërs op weg
naar Bethlehem met het verzoek daarna terug te keren en
verslag te doen, zodat hijzelf het kind eer kan brengen.
We weten dat Herodes hele andere plannen heeft. De
magiërs brengen het kind eer en geschenken; wierook,
mirre en goud. In een droom worden ze gewaarschuwd
niet naar Herodes terug te keren. Ze reizen daarom via
een andere route naar huis terug.
Wat zegt het bezoek van deze buitenlandse wijzen over
de betekenis van het pasgeboren kind?
Voorganger: ds. H.H. Schorren

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
Bij de diensten
Iedere vrijdag
Gebed voor Vrede en Verzoening
Van 12.15 tot 12.35 uur is er het wekelijks gebed voor
Vrede en Verzoening in de traditie van Coventry.
Zondag 10 december, 2e Advent
Voorganger: ds. M. van der Kooi (Driebergen)

Dinsdag 19 december, Oecumenische vesper
Thema: ‘Kind van belofte’
19.15 uur, Stilteruimte Pauluskerk
Voorganger: Sophie Koster

Dinsdag 12 december, Oecumenische vesper
Thema: ‘Kind van belofte’
19.15 uur, Stilteruimte Pauluskerk
Voorganger: ds. H.H. Schorren
Zondag 17 december, 3e Advent
Schrift & Tafel
Profetenlezing: Jesaja 60:4-9
Antwoordpsalm: Psalm 24: 1, 4 en 5
Evangelielezing: Matteüs 2:1-12

In en uit de Gemeente
We leven mee met gemeenteleden die ernstig ziek zijn en
behandelingen moeten ondergaan. Natuurlijk ook met
hen die wachten op uitslagen van onderzoeken en keuzes
moeten maken. Dat we als Gemeente rondom hen staan
en bidden om hoop, moed en kracht.
Afgelopen week zijn dhr. en mevr. Smelik - van Dalen
naar Hilversum verhuisd. Fijn dat mevr. Smelik vorige
week in de kerk kon zijn. Velen hebben haar nog gegroet,
wat zij ontzettend fijn gevonden heeft. Hun adres in
Hilversum is: Villa Marijke Elisabeth, Oranjelaan 1,
1217 LT Hilversum.
Ik wens u allen een goede Adventstijd.
Hartelijke groet,
Margreeth van Ingen

Het thema van ons Advents- en Kerstproject is ‘Komt
allen tezamen’. De traditionele kerststal, zoals menigeen
in deze tijd in huis heeft staan, staat centraal. Iedere
zondag worden er nieuwe figuren in de stal geplaatst. De
eerste Advent waren dat schapen en een herder, de
tweede zondag de os en de ezel, en deze derde zondag
van Advent zijn het de drie koningen. Allereerst is dat
qua kerkelijk jaar wat vroeg, immers vieren we pas op 6
januari Driekoningen. Maar geen enkele kerststal die
daar rekening mee houdt. Daarnaast is het op grond van
het verhaal uit Matteüs 2 helemaal raar te spreken over
drie koningen. Er komen magiërs uit het Oosten, geen
koningen. En het aantal wordt ook niet genoemd. In de
traditie zijn het er drie geworden, wellicht op grond van
de drie geschenken die de magiërs gaven: mirre, wierook
5

zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappendoen 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.

Kerstversiering Pauluskerk
Op woensdag 13 december brengen we kerstversiering in
en aan de Pauluskerk aan. De boom wordt neergezet en
opgetuigd, guirlandes met lampjes worden opgehangen
en de grote ster wordt weer aan de toren bevestigd.
Iedereen is welkom om een handje te helpen. We
beginnen om 19.00 uur. Na afloop hebben we een
gezellig samenzijn.

Toelichting collecte Pastoraat 10 december
Daar zijn waar de schipper is
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger
vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal
team voor 450 schippersfamilies die varen op de
waterwegen van West-Europa. Voor deze varende
gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.
Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de
schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële
zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en
relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact
met de predikanten en kunnen signalen uit de
schipperswereld snel doorgeven. De predikanten
bezoeken de schippers op hun schepen.
De opbrengst van de collecte Pastoraat op 10 december
is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan
mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke
gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar
ook bĳ voorbeeld luchthavenpastoraat. Geeft u ook? Dat
kan ook op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pastoraat.

DIACONIE
Hulp In Praktijk
Stichting HiP is een organisatie
die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de
samenleving. HiP ondersteunt de
lokale kerken, is dienend naar de
kerk en gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de
samenleving. HiP is interkerkelijk georiënteerd.
HiP is actief in meer dan 25 plaatsen in Nederland en in
voorbereiding in meer dan 20 andere plaatsen. Op dit
moment participeren vele lokale kerken en hulporganisaties in HiP. Deze komen uit het brede spectrum van
heel kerkelijk Nederland.
Hulp nodig? Bel 0900 4474474
ma t/m do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Toelichting collecte NYBD op 17 december
Op 17 december is de eerste collecte voor het project No
Yellow Beans Day van Marieke Ramp - van Wijk. Zij zet
zich in voor Birmese vluchtelingen in vluchtelingenkamp
Mae La Oon aan de grens van Thailand en Myanmar (het
voormalige Birma). Naast het eenmaal per maand
verstrekken van een gevarieerde maaltijd aan studenten
en kinderen uit twee weeshuizen komt het geld ook ten
goede aan o.a. het opleiden van artsen om in Myanmar
medische zorg te kunnen verlenen en het melkproject
zorgt ervoor dat kinderen, zwangere vrouwen en moeders
die borstvoeding geven, van melk worden voorzien. Op
www.no-yellow-beans-day.nl staat de meest recente
informatie en zijn foto’s te vinden. Van harte bij u
aanbevolen.

Voedselbank
Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het
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verbonden met de Centrale Kas. Zo is bij de fusie op 1
januari 2012 afgesproken dat eventuele tekorten in de
Centrale Kas volgens een zekere verdeelsleutel door de
beide wijkgemeenten wordt aangevuld.
Bij die fusie is ook met nadruk afgesproken dat de twee
wijkgemeenten, hoewel we door het verschil in identiteit
zelfstandig naast elkaar functioneren, ook voor elkaar
zorg dragen. Dat betekent dat we naar vermogen elkaar
helpen om kerk te zijn zoals we kerk willen zijn. Dat is
enkele jaren goed gegaan. Begin dit jaar hebben wij u
geïnformeerd
194,32dat de begroting van de Pieterskerk
structureel een negatief saldo liet zien, dat niet zomaar
opgelost kan worden. Hoewel de wijkreserve van de
Pieterskerk
voldoende is om dit voor de komende jaren
132,25 137,92
op te vangen, en er ook een succesvolle actie geweest is
waardoor de vrijwillige bijdrage structureel verhoogd is,
bleef
de 144,00
onzekerheid in hoeverre (toekomstige) tekorten
179,15
daarna ook de begroting van de Pauluskerk negatief
zouden beïnvloeden, daar de resultaten van de
wijkkassen ook van invloed zijn op de Centrale Kas.
Daarnaast moesten er heldere afspraken gemaakt worden
over verdeling van de predikantsformatie over de wijken
in het geval dat een van de huidige predikanten zou
vertrekken.
Onder leiding van extern adviseur ds. H. Breunese zijn er
gesprekken gevoerd in de wijkkerkenraden en de
Algemene Kerkenraad. Het resultaat is dat we enkele
nieuwe afspraken hebben kunnen maken die ook in de
toekomst de eigenheid van beide wijkgemeenten
garanderen
en
een
goede
gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de gehele gemeente
bevestigen. Deze afspraken zijn vastgesteld in de
vergadering van de Algemene Kerkenraad d.d. 22 juni
2017 en in een notitie bij de notaris vastgelegd op 7
september
2017
en
toegevoegd
aan
de
fusieovereenkomst. In het kort is het volgende besloten:
 Bij een predikantsvacature in de wijkgemeente zullen
de inkomsten van die wijkgemeente leidend zijn voor
hoeveel procent er een nieuwe wijkpredikant gezocht
mag worden. Voorheen was de financiële draagkracht
van de gehele gemeente bepalend.
 Een wijkkas kan een negatief saldo hebben. Wanneer
de begroting van een wijkgemeente niet meer zelf
gedekt kan worden omdat de wijkkas leeg is, zou het
tekort aangevuld moeten worden uit de Centrale Kas.
Dit zou onvermijdelijk leiden tot een enorme druk op
de wijkkas van de andere wijkgemeente. Een negatief
saldo is een boekhoudkundige oplossing die
mogelijke ongewilde negatieve effecten van eerder
gemaakte afspraken voorkomt.
 De passage in de fusieovereenkomst waarin
vastgelegd is dat wanneer een kerkgebouw verkocht
moet worden dit de Pauluskerk zal zijn, vervalt. In de
toekomst wordt naar bevind van zaken gehandeld,
kijkend naar wensen en mogelijkheden van dat
moment.
Wij
hebben
als
Algemene
Kerkenraad
en
wijkkerkenraden er alle vertrouwen in dat we met deze

COLLECTEN
Pauluskerk Pieterskerk
Woensdag 1 november (Dankstond)
Werk van de diaconie
134,50
115,30
Kerk
1860,00
Zondag 5 november 2017
Werelddiakonaat
154,15
189,45
Kerk
132,10
229,00
Zondag 12 november 2017
Binnenlands diaconaat
127,33
132,60
Kerk
136,60
136,00
Zondag 19 november 2017
Amnesty International
124,47
127,40
Kerk
140,55
111,00
Zondag 26 november 2017
Plaatselijk gemeentewerk
Wilde Ganzen (Taizé)
21,30
--Kerk
139,05
268,00
Via ds. Schorren: gift van € 50.

G E Z A M E N L I J KE
BERICHTEN
Oecumenische vespers in de Adventstijd
De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd
weer vespers. Die zijn er nog op dinsdag 12 en 19
december in de Pauluskerk, Straatweg 37, Breukelen. De
vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20
minuten. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte
welkom.
Werkgroep Oecumene
Inloopochtenden in het Bonifatiushuis
Op dinsdagochtend 19 december staat de deur van het
Bonifatiushuis weer open van 9.30 tot 11.30 uur. U bent
van harte 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, tel.
263232.
Uit de Algemene Kerkenraad
Zoals u weet bestaat de Protestantse Gemeente
Breukelen uit twee wijkgemeenten: de Pieterskerk en de
Pauluskerk. Beiden hebben een wijkkerkenraad die de
gang van zaken van de eigen wijkgemeente regelt zoals
erediensten, pastoraat, jeugdwerk en andere wijkgerichte
activiteiten. Maar er zijn ook zaken die de wijken
overstijgen en de gehele gemeente aangaan. Zo zijn alle
gebouwen gezamenlijk bezit en is ook het onderhoud een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle begrotingen en
jaarrekeningen dienen goedgekeurd te worden door de
Algemene Kerkenraad. Iedere wijk heeft weliswaar een
eigen kas, maar deze is uiteindelijk onlosmakelijk
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aanpassingen ‘toekomstbestendig’ zijn. Dat we zo in
eigenheid en verbondenheid als Pieterskerk en
Pauluskerk lichaam van Christus kunnen zijn in ons dorp
en de wereld.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Ds. H.H. Schorren, praeses
Ds. K. Hage, scriba

Kerstgroet Zustergemeente Majosháza
De jaarlijkse Kerstgroet ligt alweer klaar in de kerk op
zondag 10 december voor onze zustergemeente in
Majosháza. Juist in deze tijd is het voor ons allen en voor
onze zustergemeente belangrijk, dat we aan elkaar
denken en elkaar gezegende Kerstdagen en veel
gezondheid voor 2018 toewensen.
Laten we ook wensen, dat in 2018 het hospice zo snel
mogelijk afgebouwd en in gebruik genomen kan worden.
Vergeet a.s. zondag 10 december s.v.p. niet uw naam op
de Kerstwens te zetten en wij versturen dan de
Kerstgroet naar Majosháza.
Onze hartelijke dank,
Dick en Reia van der Wielen
Breukelen Zingt
Op dinsdag 12 december om 20.00 uur is er in de
Pieterskerk van Breukelen weer een avond Breukelen
Zingt. Deze muzikale avond staat in het teken van advent
en kerst in een mooi versierde kerk met koor- en
samenzang. Medewerking verleent het interkerkelijk
koor Credo uit Maarssen o.l.v. Gert Jan Hans.
Het prachtige Bätz-orgel wordt bespeeld door Bert
Elbertsen uit Ede en Jakob Brouwer speelt trompet. Ook
voor deze avond staan weer mooie liederen op het
programma. Zoals onze traditie is, zingen we bekende
melodieën. Wilt u luisteren en zingen, kom dan en doe
mee!
Ds. K. Hage verzorgt het meditatief moment. De leiding
is in handen van ds. F.E. Schneider. Het belooft weer een
fantastische avond te worden. Laat u verrassen en neem
anderen mee. Samen zingen en luisteren in een sfeervolle
kerk is heerlijk. De ingang is de achterzijdeur van de
kerk. Vanaf 19.30 uur is de deur open. Toegang is gratis.
Om de kosten te bestrijden is er een collecte. Ieder
hartelijk welkom! Wilt u gereden worden, neem dan
contact op met fam. Wijnen, tel. 261837.
Pieter Wijnen

Groetenkaartenactie Amnesty
Op zondag 10 december houdt de Amnestywerkgroep
Stichtse Vecht de jaarlijkse groetenactie. U krijgt dan na
afloop van de kerkdienst gelegenheid een paar
ansichtkaarten mee te nemen, met daarbij de namen en
adressen van enkele gevangenen en slachtoffers van
mensenrechtenschendingen, en wat achtergrondgegevens
over hen. De kaarten zijn al van een postzegel voorzien,
dus u hoeft ze alleen nog te adresseren en van een
persoonlijke groet te voorzien. Het is voor deze mensen
erg troostend om te merken dat ze gekend zijn, dat er
mensen zijn die aan hen denken. Het is bemoedigend om
te zien dat elk jaar weer enkele gevangenen, aan wie
vorig jaar groetenkaarten gestuurd zijn, intussen
vrijgekomen zijn. Meestal speelt de druk van Amnesty
International hierbij een grote rol.
Mocht u belangstelling hebben voor het werk van
Amnesty International: er is in onze gemeente een kleine
actieve groep, voorheen afdeling Maarssen-Breukelen,
met de nieuwe naam ‘Afdeling Stichtse Vecht’. Deze
groep richt zich vooral op voorlichting en bewustwording
over mensenrechten, bijvoorbeeld door lessen over
mensenrechten te verzorgen op basisscholen en
middelbare scholen, en door stands in winkelcentra of in
de bibliotheek. De groep kan bij dit werk heel goed een
paar nieuwe, enthousiaste leden gebruiken! De opbrengst
van de Amnesty-collecte van 19 november zal in de
eerste plaats gebruikt worden om de kosten van de
groetenkaartenactie te dekken; wat overblijft komt ten
goede aan de landelijke organisatie van Amnesty
International.
Amnesty International afdeling Stichtse Vecht
Ria van Voskuilen en Dick Hogeweij

Volkskerstzang
De Volkskerstzang, georganiseerd door de Werkgroep
Oecumene, is dit jaar op maandag 18 december, om
20.00 uur in de Rooms-Katholieke kerk, Straatweg 146
in Breukelen. Medewerking verlenen de Brassband
Breukelen o.l.v. Syde van der Ploeg en de Cantorij van
de Pauluskerk. Ds. Frank Schneider van de Nederlands
Gereformeerde Kerk / het Witte Kerkje in Breukelen
houdt een korte overdenking. U bent allen van harte
welkom!
Namens de Werkgroep Oecumene,
Ellen Middelweerd en Nel van Bekkum
Dankjewel!
Ik wil een ieder bedanken voor de belangstelling met
kaarten, telefoontjes, bezoekjes en bloemen bij mijn
knieoperatie. dat was een fijne ervaring!
Met een vriendelijke groet,
Piet de Jong
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ze mee participeren. Een forse bijdrage die onontbeerlijk
is om het project te doen slagen. Wij wachten nog op een
bericht van de Belastingdienst voor de ANBI-aanvraag;
als die rond is, kunt u meedoen met de actie Orgelpijp.
De gegevens vindt u dan in het colofon. Kent u een
bedrijf dat volgend jaar een groot jubileum viert en een
goed doel zoekt? Laat het mij weten.
Dick.Oosthoek@gmail.com

Restauratie GT Bätzorgel
Naast het vaste onderhouds- en stemwerk heeft het orgel
in de jaren na 1800 waarschijnlijk een wijziging van het
stemmingssysteem ondergaan. De eerste generatie Bätz
(tot 1770) stemde orgels nog in de middentoonstemming,
en deze praktijk zal in de eerste periode van de tweede
generatie wel zijn gehandhaafd. In 1801 wordt het kleine
orgel van de Remonstrantse Kerk Utrecht, dat slechts
drie jaar eerder was geplaatst, van een nieuwere
stemming voorzien. Het kabinet-orgel van Huis
Amerongen (1813) moet van meet af aan hebben
beschikt over een nieuwer stemmingssysteem dan
‘middentoon’.
Bij de uitgaven valt op dat het stemmen van het
eenklaviers orgel in 1807 maar liefst vijf dagen in beslag
neemt. Ervan uitgaande dat de grote uitgaven uit de jaren
1812-1814, zoals Hans Erné vermoedde, inderdaad met
de eigendomskwestie te maken hebben, kan hier een
wijziging van het stemmingssysteem vermoed worden.
Een volgende grote uitgave wordt gedaan in 1834, het
jaar waarin een nieuwe organist aantreedt.
Deze C. Lettink (Letting, Lettinck) heeft er misschien op
gewezen dat het orgel, dat er dan al bijna een halve eeuw
staat, schoongemaakt en hersteld moest worden. Tevens
kan hij hebben aangedrongen op het aanbrengen van de
moderne evenredigzwevende stemming. De kerkvoogdij
had f 700 voor de werkzaamheden gereserveerd, de heer
F. van Colle draagt f 290 bij tot bevestiging van
buitengewoon onderhoud. Na een reparatie in 1845
wordt het orgel twintig jaar lang slechts summier
onderhouden door de organist. De orgelmaker zal er in
1866 op wijzen dat er achterstallig onderhoud is. Het
orgel ondergaat in de periode tot 1867 geen
veranderingen in de dispositie.

Kaarsje branden in Sint Jan verhoogt beleving
Winterfair

wo 6 dec. 2017
Voor het eerst na de reformatie mag er weer een kaarsje
aangestoken worden in de Sint Janskerk. Tijdens de
Winterfair op 15 en 16 december krijgen bezoekers deze
unieke gelegenheid in het voormalige winkeltje, dat
wordt ingericht als stilteruimte met devotietafel.
Kaarsje branden
De Winterfair is veel meer dan een gezellige markt vol
brocante en curiosa, waarvan de opbrengst ten goede
komt aan missionaire projecten. Vooral sinds Gouda bij
Kaarslicht is verhuisd naar de vrijdag, ervaren bezoekers
de Winterfair steeds meer als een beleving. Inmiddels is
de Winterfair uitgegroeid tot een tweedaags evenement.
Vorig jaar trok het evenement zo'n 25.000 bezoekers.
"De Winterfair is niet meer weg te denken. Ook dit jaar
is er twee dagen lang van alles te beleven voor jong en
oud," vertelt Gerard Bijkerk van de organiserende Sint
Jansgemeente.
"Het
labyrint,
de
eigentijdse
puzzelwandeling door het Kerstverhaal is er natuurlijk
weer, er is veel muziek en er treden koren op. De
Winterfair is ook bedoeld voor mensen die op zoek zijn
naar zingeving. Voorheen konden bezoekers op een
briefje hun gedachten of persoonlijke boodschap
achterlaten, dit jaar kunnen zij voor het eerst een kaarsje
aansteken. Verder komt er in de noordbeuk, naast de
nieuwe hoofdentree, een Kersttheater met storytelling
door professionele vertellers."

Orgel anno nu
Zodra het orgel na de restauratie weer in de kerk
geplaatst wordt, vindt er ook een stemmingsronde plaats.
Als het zover is, mag u ook deelnemen aan dit bijzondere
moment. Eerst moeten we echter voldoende geld
inzamelen. Afgelopen periode ontving ik weer een
toezegging van € 3.000 van de Stichting tot behoud van
het Nederlandse Orgel. Toch verheugend dat er telkens
bedragen binnenkomen. Het wachten is nu op de
provincie Utrecht. Het erfgoedparelfonds heeft extra
informatie opgevraagd en besluit begin volgend jaar of

Heel Holland Bakt
De beleving tijdens de Winterfair bestaat uit proeven,
ruiken, kopen en doen. Naast de gezellige kraampjes met
originele artikelen die op ambachtelijke wijze zijn
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gemaakt, wordt het koor weer volledig ingericht als
foodplein. "Er komt een groot pop-up restaurant met
lekkere hapjes en drankjes, aangevuld met veganistische
en gezonde voeding," vult Helene de Soeten aan.
"Bovendien
gaan we
een taartenbakwedstrijd
organiseren. Wij nodigen iedereen uit om een taart te
bakken en deze op zaterdag 16 december rond 10.00 uur
naar de Sint Jan te brengen. Niemand minder dan
winnaar en publiekslieveling van Heel Holland Bakt,
Hans Spitsbaard, komt om 11.00 uur de taarten jureren.
Vooraf aanmelden is niet nodig, maar laten het gewoon
gebeuren. Maar natuurlijk hopen we dat er heel veel
taarten worden geleverd."
Missionaire projecten
Op vrijdag 15 december om 13.00 uur staat ook een
modeshow gepland. "We richten hiervoor een vintage
pop up shop in. Vrijwilligers zijn nu al bezig om kleding
en accessoires te verzamelen die worden geshowd." Aan
de hele organisatie rond de tweedaagse Winterfair
werken 250 vrijwilligers mee. "Het mooie is dat alle
opbrengsten van de Winterfair komen ten goede aan een
achttal missionaire projecten van mensen die vanuit de
Goudse protestantse gemeenten actief zijn overal ter
wereld. Dat maakt de Winterfair zo uniek," aldus Dinie
van der Valk. De Winterfair in de Sint Jan is gratis te
bezoeken.
Het volledige programma is binnenkort overzichtelijk
terug te vinden op: www.winterfairgouda.nl.
Bron: Goudse Post

Kerstavond, wit en pril
buiten vredig en stil
dan ineens beieren klokken door de nacht
een ster begint te stralen
met een wonderbare kracht
opdat de Kerstgedachte op aarde zal neerdalen

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
Kostprijzen: € 20; voor postabonnees € 30
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 € 16) - 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
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