Zaterdag 10 november 2018, 19e jaargang no. 19

KERKNIEUWS
Protestantse gemeente Breukelen
Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk
KERKDIENSTEN

AGENDA


Protestantse wijkgemeente Pauluskerk



ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
10.00 uur: Ds. H.H. Schorren
Dienst van Schrift en Tafel
Collecten: 1. Exodus (zie toelichting) 2. Kerk




ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
10.00 uur: Ds. H.J. Steinvoort, Den Haag
Collecten: 1. Amnesty (zie toelichting) 2. Kerk




COVENTRYGEBED VOOR VREDE EN
VERZOENING
Vrijdag 10, 17 en 23 november, 12.15-12.35 uur,
Pauluskerk




Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018, Doopdienst
10.00 uur: Ds. K. Hage
Doopdienst
Collecten: 1. Exodus (zie toelichting) 2. Kerk
18.30 uur: Ds. J.T. de Koning, Alphen a.d. Rijn (NGK)
Collecte: Zending Sukrit Roy
Autodiensten: dhr. W. Frericks, tel. 263422

Zaterdag 10 november 10:00 – 15:00 uur, AH:
Dorcas voedselactie
Zondag 11 november, 15:00 uur, Pauluskerk:
Bachcantate
Woensdag 14 november, 19:45 uur, Pieterskerk:
Ring Breukelen
Woensdag 14 november, 20:00 uur, Pauluskerk:
nleiding Lucas, ds. Aalbers
Donderdag 15 november, 20:00 uur, Pauluskerk:
Rebible
Zaterdag 17 november, bezoek Wijk & Aalburg,
restauratiewerkplaats Bätzorgel
Zondag 18 november, 11:15 uur, Pauluskerk:
opening expositie Marijke de Jong
Woensdag 21 november. 20:00 uur,
Bonifatiushuis: Leerhuisavond

MEDITATIE
Gemeenschap der heiligen
Afgelopen week, 1 november, was het Allerheiligen, een
feestdag die protestanten weinig zegt, maar ook bij
rooms-katholieken steeds minder de interesse heeft. Dit
in tegenstelling tot het feest van de dag erop, Allerzielen,
dat op 2 november juist steeds uitgebreider wordt gevierd
in ons land. Na de viering drommen vele mensen, al dan
niet gelovig, samen op begraafplaatsen om hun
overledenen te herdenken en een kaarsje op te steken.
Allerheiligen is een van de kerkelijke hoogfeesten en
wordt al sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd, toen nog
op 13 mei, de herdenkingsdag van de kerstening in
609/610 van het Pantheon in Rome. Paus Gregorius IV
verplaatste in de negende eeuw de viering van
Allerheiligen naar 1 november, dat was volgens de regel
van Benedictus de begindag van de winterperiode.
Allerzielen vindt ‘pas’ sinds de tiende eeuw plaats.
Op Allerheiligen worden alle heiligen herdacht, zowel de
bekende als de onbekende. Met heiligen worden alle
mensen bedoeld die voor eeuwig bij God leven, of zij nu
officieel heilig zijn verklaard of niet. Het belangrijkste is
dat zij door hun manier van leven een voorbeeld geven
voor alle gelovigen, ze zijn als het ware een venster op

ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
10.00 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Hoek van Holland
Collecten: 1. Amnesty (zie toelichting) 2. Kerk
18.30 uur: Ds. K. van As, Oostzaan (NGK)
Collecte: Kerk
Autodiensten: dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294 231553
WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 9 november 16.45 uur: dhr. H.C.J. Hendriks
Vrijdag 16 november 16.45 uur: Ds. H.H. Schorren
Viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 23 november 16.45 uur: Ds. K. Hage

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken.
Kopij graag inleveren maandag 19 november vòòr 18.00
uur.
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de heiligheid van God. In het begin werden alleen
martelaren (christenen die hun geloofsgetuigenis met de
dood hadden moeten bekopen) als officieel erkende
heiligen vereerd, later koos het volk heiligen uit, totdat
de paus in 1170 de heiligverklaring aan zichzelf
voorbehield.
Nu hebben wij als protestanten altijd moeite gehad met
de heiligenverering door de rooms-katholieke kerk.
Maarten Luther heeft er flink tegen geageerd en in 1566
hadden we een serieuze Beeldenstorm in de
Nederlanden. ‘We mogen ons geen gesneden beelden
maken en die eren’. Maar de tegenwoordige roomskatholieke gelovigen zijn ook steeds meer bezig met het
Woord, met de navolging van Christus en steeds minder
met de uiterlijkheden. Je zou kunnen zeggen dat de
Reformatie inmiddels ook bedding heeft gevonden in de
rk kerk. De oud-scriba van de PKN, Arjan Plaisier, riep
onlangs niet voor niets op tot meer toenadering tot de rk
kerk, we hebben meer overeenkomsten dan we denken.
In onze gezamenlijke geloofsbelijdenis, opgesteld in
Nicea in 325 na Chr., belijden we zelfs ons geloof in een
heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der
heiligen.
Maar wat kunnen we vandaag de dag als christenen,
katholiek en protestant, nog aan met het woord heilig?
Wat zegt het ons en wat beschouwen we als heilig? Zijn
we misschien te verlegen geworden om dat woord nog te
gebruiken? Wat zouden we ervan zeggen als we op
zondag op eenzelfde manier zouden worden begroet door
onze voorganger als de gemeente van Korinte door
Paulus: ‘Aan de gemeente van God in Breukelen,
geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen
om zijn heiligen te zijn’? Voelen wij ons nog wel
geheiligd en ervaren we ons echt geroepen om heilig te
zijn?
Zijn onze eerste associaties bij het woord heilig niet vaak
eerder negatief dan positief: heilig boontje, schijnheilig,
de heilige koe (NB de grootste file aller tijden stond dit
jaar op Allerheiligen!) en zien we vaak niet juist weinig
heiligheid bij onszelf en onze medemensen? Natuurlijk
hebben we allemaal wel persoonlijke helden, in de sport,
in de politiek en we kennen grote religieuze leiders, maar
hun blazoen is nooit helemaal schoon. En kunnen we niet
hetzelfde zeggen van onze Aartsvaders en Aartsmoeders?
Mozes was een moordenaar, Sara was ongelovig en
lachte de engel uit, David pleegde overspel, en zo kunnen
we nog wel even doorgaan. Paulus zelf begon zijn
carrière natuurlijk helemaal verkeerd met het fanatiek
vervolgen van de christenen.
Maar als we dieper nadenken, dan zijn bepaalde waarden
en normen ons toch wel erg heilig en als we beter kijken
dan gebeuren er toch af en toe toch wel heilige dingen.
Neem nu de voortdurende kerkdienst in de Bethelkapel
in Den Haag. Onafgebroken wordt daar al ruim een week
lang gebeden, gezongen en gepreekt om een gezin
kerkasiel (het Griekse woord asiel betekent heiligdom,
toevluchtsoord) te verlenen en gelijktijdig te pleiten voor
een ruimhartige toepassing van het bestaande

kinderpardon. Ook René de Reuver, de huidige scriba
van de PKN, heeft daar een dienst verzorgd en hij zegt
daarover in een interview op de radio met Tijs van de
Brink dat de kerk haar eigen verantwoordelijkheid
neemt. “Uit oogpunt van humaniteit openen wij onze
deuren, maar we hebben ook gelijk contact gezocht met
de politiek om tot een goede oplossing te kunnen komen.
We willen het gezin perspectief bieden, in Nederland of
in Armenië”. De Bethelkapel (Bethel betekent Huis van
God en verwijst naar de naam, die Jakob aan een heilige
plek gaf, toen hij op de vlucht was voor zijn broer Ezau)
is tijdens de vieringen heilige grond, want de overheid
erkent het eigen recht van de kerk en grijpt daarom
tijdens een viering niet in.
Zijn we als christenen niet geroepen om, net als Mozes
voor de braamstruik, de plek waar wij staan te
beschouwen als heilige grond en op te komen voor vrede
en gerechtigheid? In het Nieuwe Testament, in de
Bergrede in Mattheus 5:6 , klinkt het zo mooi: “Zalig zijn
die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij
zullen verzadigd worden”.
Dat we met volle overtuiging op onze eigen plek onze
opdracht als volgeling van Christus mogen aanvaarden
en ons geheiligd mogen weten in Christus Jezus, onze
Heer en Heiland.
Bertine Oosthoek

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: J. v.d. Bosch, tel. 266843 (na 18.00 uur)
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl
Bij de diensten
Zondag 11 november zal in de morgendienst de doop
worden bediend aan Michiel van Engen, jongste zoon
van Jan-Willem en Mariëtte van Engen. De doop is een
aanraking en een belofte van God. Over een aanraking en
een belofte gaat het ook in het Schriftgedeelte dat we in
deze dienst lezen (Marcus 10:13-16): Jezus raakt de
kinderen aan en stelt ze ten voorbeeld voor volwassenen
als de manier waarop een mens het Koninkrijk der
hemelen binnengaat. Vraag is: wat is dan kenmerkend
voor een kind? Goede vraag om het met elkaar over te
hebben. Daarom is deze doopdienst ook een gezinsdienst,
waar jong en oud, groot en klein aan bijdragen.
In de avonddienst gaat ds. J.T. de Koning uit Alphen aan
de Rijn voor.
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opnemen met de wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 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 contact op met uw sectieouderling, of één van de
andere ouderlingen.

Zondag 18 november gaat ds. D. van Duijvenbode uit
Hoek van Holland voor in de morgendienst. In de
avonddienst is dat ds. K. van As uit Oostzaan.
ds. K. Hage
Uit de kerkenraad
Hieronder volgt een kort verslag van de
kerkenraadsvergadering op 15 oktober jl. De vergadering
wordt gestart met een bezinning over Johannes 11:
Lazarus uit de dood opgewekt.
De kerkenraad bespreekt de evaluatie vanuit de
buurtteams en er wordt besloten de flyers meer te laten
aansluiten op de georganiseerde thema-avonden. Er
wordt gesproken over de voorbereiding voor de
dankdienst en daaropvolgend de gemeenteavond van 7
november en de dienst op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar (25 november a.s.), waarin we de
overledenen van het afgelopen jaar gedenken.
De begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters
wordt besproken en vastgesteld.
De animo voor het koffiedrinken bij gemeenteleden thuis
was beperkt, voorlopig zal dit niet meer vanuit de
kerkenraad worden georganiseerd. Wel is het fijn elkaar
persoonlijk uit te nodigen, daarvoor is geen organisatie
noodzakelijk.
Het tweede deel van de vergadering wordt bestemd voor
het thema ‘Overdracht van geloof aan de volgende
generatie’. In onze seculiere wereld ontbreken veel
kaders die vroeger vanzelfsprekend waren. Dat wordt
soms ervaren als een probleem, maar het is ook een
uitdaging. Het brengt de gezinnen en de gemeente als
geheel terug tot de vraag wat de kern van ons geloof is.
Waar leven wij zelf van en wat willen we daarom
doorgeven aan de volgende generatie? Het komt erop aan
de verlegenheid en de zekerheid te delen en te benoemen.
In het samen vragen en zoeken naar de wil van God
ontstaat ook de ruimte voor de bijbel, waar God zelf kan
zeggen wie Hij is.
De vergadering werd afgesloten met het zingen van
Gezang 327: ‘Heer Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons
toe uw licht gelaat. Uw Geest die in de waarheid leidt, zij
onze gids in deze tijd.’
Marco Berger

Dankbetuiging
Ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk hebben we
veel bloemen, kaarten en felicitaties mogen ontvangen.
We hebben dat erg op prijs gesteld en willen u daarvoor
hartelijk bedanken.
Cor en Jannie Boele
Dinsdagmorgen Bijbelkring
Dinsdag 13 november komt de Bijbelkring weer samen
in het Bonifatiushuis. De levenswijsheid van Prediker
staat dit seizoen centraal. Hij is iemand die
hartstochtelijk zoekt naar de zin van het leven en tot de
bittere ervaring komt dat leven lucht en leegte is. Toch
weet hij te genieten van het goede en dat is een gave van
God. Dit keer luisteren we naar wat Prediker te zeggen
heeft over eenzaamheid (Prediker 4:7-16), een thema dat
helaas voor velen herkenbaar is. We beginnen om 10 uur
en ronden om 11.30 uur af. Van harte welkom.
Ds. K. Hage
Bijbelkring
Eénmaal per maand, afwisselend de 2e of 3e dinsdag (zie
de kalender september 2018 - juli 2019) wordt in de
ochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Bonifatiushuis
de z.g.n. bijbelkring gehouden. De leiding heeft onze
wijkpredikant ds. K. Hage.
Het is zeker de moeite waard om hieraan deel te nemen,
doch er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.
Ten eerste: men moet de nodige tijd kunnen vrijmaken en
ten tweede: interesse in de Bijbelse boodschap is van
groot belang. Wat die laatste voorwaarde betreft: in de
gemeente van Christus mag dit geen vraag zijn!
Voor vervoer kan gezorgd worden: Mieke Lodder, tel.
266898; Ds. K. Hage, tel. 261565.
Onze gelederen zijn helaas wat uitgedund en wij roepen
ieder op die daarvoor in de gelegenheid is zich bij ons
aan te sluiten. Na de eerste deelname zult u wellicht
zeggen: was ik maar eerder gegaan!
Elbert Jongerden

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 (261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com.
Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te
bereiken via 262103 of reinanr2@hotmail.com. Jeroen
van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3 (Centrum) en
is te bereiken via 251979 of famvanscherpenzeel
@gmail.com. In voorkomende gevallen kunt u contact

Broeklandkring
Donderdag 15 november is er weer Broeklandkring, dit
keer bij Jan-Willem en Mariëtte van Engen, Portengen 8.
We beginnen om 20 uur en lezen de eerste brief van
Petrus (3:18-22), waar het gaat over de reddende kracht
van water.
Ds. K.Hage
Leerhuis
Woensdag 21 november is de tweede leerhuisavond van
dit seizoen. We hebben het met elkaar over de vele
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gelijkenissen van Jezus (twee-derde van alles wat Jezus
zegt bestaat in de vorm van een gelijkenis). De vorige
keer vroegen we ons af wat dit gegeven ons te zeggen
heeft. Wat is een gelijkenis eigenlijk? Dit keer lezen we
een concrete gelijkenis, die van de vijf wijze en vijf
dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13) en zoeken samen naar
de betekenis ervan. Ook meedoen? Van harte welkom.
Tijd: 20.00-21.30. Plaats: Bonifatiushuis.
Ds. K. Hage

Bij de diensten
Zondag 11 november, 8e van de herfst
Schrift & Tafel
De Toralezing is Leviticus 19:1-2,9-18. De lezing begint
met de opdracht die de HEER aan Mozes geeft om tegen
de gemeenschap van Israël te zeggen: “Wees heilig, want
ik, de HEER, jullie God, ben heilig’ (19:2b). Wat
betekent dat ‘heilig’ toch in deze tekst. Een tipje van de
sluier wordt opgelicht in de verzen 9-18 waar
opgeroepen wordt te denken aan de armen, elkaar niet te
beliegen en te bestelen, niemand te beroven of af te
persen, om geen partij te kiezen in de rechtspraak, om
niet haatdragend te zijn en wraakzuchtig. Heeft ‘heilig’
dan wellicht te maken met betrouwbaar zijn, leven in
verantwoordelijkheid naar elkaar toe? Bijzonder is ook
dat er klaarblijkelijk een relatie ligt tussen Gods
heiligheid en dat van zijn volk.
In de Evangelielezing, Marcus 12:28-34, is het de liefde
die een relatie legt tussen God en mensen. Jezus vat de
Wet samen in twee geboden: liefde voor God en liefde
voor de naaste. In het Grieks worden deze twee
aangeduid met het ‘eerste’ en het ‘tweede’ gebod. Er zit
in die termen geen waardeoordeel. Zo noemt Matteüs in
zijn evangelie het liefhebben van de naaste zelf het
‘tweede (gebod) is daaraan gelijk’ (Mt 22:39). Waarom
de NBV het noodzakelijk heeft gevonden om in onze
Marcuslezing ‘eerste’ en ‘tweede’ te vertalen met ‘het
voornaamste’ (12:29) en ‘het op een na belangrijkste’
(12:31) is mij onduidelijk en geeft een weging die de
grondtekst niet geeft. Is het niet veel mooier juist de
gelijkheid te benadrukken; dat het een zelfs niet zonder
het ander kan?
Voorganger: ds. H.H. Schorren

Schoonmaken Bonifatiushuis
Normaliter bent u van mij een stukje gewend met daarin
een oproep om met een aantal vrijwilligers eens in de 2
maanden de Pieterskerk schoon te maken. Aan die
oproep wordt goed gehoor gegeven en er is altijd een
trouwe club vrijwilligers welke in een gezellige sfeer in
anderhalf uur de klus klaart. Het Bonifatiushuis wordt
ook al een hele tijd door een trouwe club vrijwilligers
schoongemaakt. Het laatste half jaar zijn een aantal
vrijwilligers daarmee gestopt, maar er hebben zich
gelukkig ook al weer 2 nieuwe vrijwilligers aangemeld.
Het zou heel fijn zijn als we het bestaande groepje
vrijwilligers zouden kunnen uitbreiden met 3 of 4
personen. Het kost u niet meer dan een uurtje tot 5
kwartier per 6 weken. Misschien wilt u het eens proberen
of alleen in een bepaalde periode, wij zijn blij met alle
hulp! Voor meer informatie of wilt u zich hiervoor gelijk
aanmelden dan kunt u dit doen bij Jan Winkel tel.
241144 of bij Gert Lodder tel.265796. Alvast onze dank!
Jan Winkel
Giften
Voor het wekelijkse koffie drinken ontvingen we in de
daarvoor bestemde collectebus in september € 43 en in
oktober € 80. Marlies Wijnen ontving op huisbezoek een
gift van € 20. Alle gevers hartelijk dank.
Jan Winkel

Zondag 18 november, 9e van de herfst
Voorganger: Ds. H.J. Steinvoort, Den Haag
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.

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, De
Angstel 532, 3621 WN Breukelen,
tel. 262912, e-mail:
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283, e-mail:
moniquepfeiffer@hotmail.com
Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578
Website: www.pknbreukelen.nl
Kerktelefoon: H.P. Vermaat, tel. 261817

In memoriam Gesien van der Tol - Mijlof
1 augustus 1928 – 2 november 2018
Na een periode van afnemende
vitaliteit en een kort ziekbed is
op vrijdagavond 2 november
Gesien van der Tol – Mijlof op
90-jarige leeftijd overleden.
Gé Mijlof werd op 1 augustus
1928 in Hijken (Drenthe)
geboren als tweede kind en
oudste dochter van het gezin.
Zij had drie broers en twee
zusters. Zij groeide op en
begon aan een opleiding tot
coupeuse. Helaas heeft zij die niet kunnen afmaken.
Toen Gé 18 jaar oud was, overleed haar moeder.
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Daardoor werd het noodzakelijk dat zij de huishouding
en de zorg voor de andere kinderen overnam. Omdat in
Drenthe weinig werk te vinden was, verhuisde het gezin
naar het westen. Een tante woonde in Hilversum. Gé
heeft nog op Zuilen gewerkt toen ze een jaar of 24 was.
Ze ontmoette Joop (Johannes) van der Tol uit Breukelen.
Joop werkte in de bouw. Ze werden verliefd en ze
trouwden op 20 november 1953. Ze gingen wonen aan de
Hazenslinger. Later verhuisden ze nog naar de
Stationsweg bij het rode dorp en naar de Irenestraat. Ze
kregen zes kinderen. Joop overleed op 7 april 1994. Gé
verhuisde nog een keer, 11 jaar geleden, naar de
Beatrixstraat. Een groot verdriet was het toen haar zoon
Hans op 50-jarige leeftijd overleed op 7 januari 2010.
Daarvoor had ze ook al afscheid moeten nemen van haar
schoonzoon John die veel te jong overleed op 28
september 2006.
Gé van der Tol genoot van de dingen. Haar hele leven is
ze ook actief geweest. Ze schilderde met een clubje, ze
breide veel, hield van zwemmen en gymmen. Ook
spelletjes deed ze graag. Vroeger hielp ze volop bij de
rommelmarkt van de kerk. En ook het schoonmaken van
de kerk samen met de familie Balder heeft ze geregeld
gedaan.
De kinderen zullen haar altijd herinneren als een lieve en
zorgzame moeder. Een moeder die ondeugend kon zijn,
en af en toe ook wat streng. Het was immers een groot
gezin en ze hadden het niet breed. Vier keer per dag
moest ze naar school om de kinderen te halen en te
brengen. Ook als oma was ze lief en zorgzaam. Ze had
‘jonge’ humor, zo vertelde een kleindochter. Ze was ook
altijd belangstellend. Logeren bij oma was een feest. Gé
van der Tol heeft dan ook altijd genoten wanneer de
kinderen en kleinkinderen langs kwamen. Dat ze in de
Beatrixstraat kon blijven wonen is mede te danken aan
haar dochter Tineke en schoonzoon Fred, die haar directe
buren waren. Ook George en Elvera hebben geholpen in
de mantelzorg. De familie is verder heel erg dankbaar
voor alle hulp van de buren Roel en Joke, bij wie ze
altijd terecht konden. Ook een grote dank aan thuiszorg
Careyn, aan De Twijg en aan de vele kerkvrijwilligers
die haar bezochten of ophaalden voor een
spelletjesochtend.
Op donderdag 8 november hebben we haar leven
herdacht in een Dienst van Woord & Gebed in de
Pieterskerk. Aansluitend is zij begraven op de Algemene
begraafplaats aan het Zandpad. In de dienst hebben we
troost gezocht bij elkaar en bij de Eeuwige, die Liefde is.
We lazen Openbaring 21:1-7 over de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde. Een prachtig visioen dat onze hoop hoog
mag houden, dat verdriet niet ons lot is en wij niet
gemaakt zijn voor de dood, maar voor nieuw en eeuwig
leven.
Met liefde kijk ik terug op een bijzondere vrouw met
haar aandacht en haar humor. Ze zal gemist worden.
Laten wij dan ook de nabestaanden dragen in onze
gebeden; haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

haar familie en vrienden. Dat God met hen mee mag
gaan, met zijn trouw en zijn liefde.
Ds. H.H. Schorren
In memoriam Gijsbertus Bomas
27 september 1934 – 4 november 2018
Op zondag 4 december
jongstleden
is
Gijsbertus
Bomas op 84-jarige leeftijd
overleden. De heer Bomas
woonde in De Angstel.
Gijsbertus (Bertus) Bomas
werd geboren op 27 september
1934 in Utrecht aan de
Hoendiepstraat 11, als zoon
van kleermaker Hendrikus
Cornelis Bomas en Agatha van
Leeuwen.. Hij was het enige
kind van zijn ouders. Zijn
moeder overleed toen hij 3 jaar was. Hij heeft vervolgens
zo’n negen jaar alleen met zijn vader gewoond. Vele
uurtjes bracht hij in die periode door bij zijn grootvader
en zijn tante Jo, die beide dan ook een belangrijke rol
hebben gespeeld in zijn leven. Na negen jaar hertrouwde
zijn vader en kreeg hij nog een broertje en twee zusjes.
Bertus kreeg als schooladvies HBS, maar zoals vaker in
die tijd kozen ouders voor zekerheid. En zo belandde
Bertus op de ambachtsschool. De situatie in het nieuwe
gezin was voor hem niet fijn. Reden genoeg om zich op
zijn zeventiende in te schrijven voor Korea. Zijn vader
wist dit terug te draaien. Maar toen hij de leeftijd had
ging hij naar de mariniers in Doorn. Daar kwam hij Meta
Veldkamp tegen die hij al kende als het buurmeisje van
zijn tante. Ze trouwden op 4 juli 1957. Bertus werd
uitgezonden naar Nieuw-Guinea, Meta verbleef in die
periode bij haar ouders in Maarssen. Toen Bertus terug
kwam in Nederland gingen ze in Den Helder wonen. Na
tweeënhalf jaar dreigde Bertus weer uitgezonden te
worden en heeft toen ander werk gezocht. Allereerst bij
de Haardenfabriek Interno, waarvoor het jonge gezin zich
in Breukelen vestigde, en vervolgens bij de Rijkspolitie
Amsterdam tot aan zijn pensioen. Bertus, Meta en hun
kinderen hebben op verschillende plekken in Breukelen
gewoond; Nijenrodestraat, Eendrachtslaan, Ameland,
Orttswarande, Schepersweg en uiteindelijk met zijn
tweeën in De Angstel. In de jaren ontvingen Meta en
Bertus vijf kinderen: Aletta, Agatha, Henk, Sandra en
Robert. Groot was het verdriet toen schoonzoon Niek
overleed die als 16-jarige bij hen was komen inwonen.
Bertus was zeer zorgzaam voor zijn gezin. Geregeld had
hij dubbele banen om genoeg geld te verdienen. Maar
tijdens en na zijn werk heeft hij ook nog veel verricht.
Binnen de kerk is hij zowel ouderling als diaken geweest.
Hij was bestuurslid van de ANBO. En ook bij de
veteranengroep heeft hij een belangrijke rol gespeeld.
Voor al zijn goede werk heeft hij een lintje gekregen.
Zorgzaamheid is een woord dat voortdurend terugkwam
in het gesprek dat ik met zijn kinderen heb gehad.
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Natuurlijk was hun vader af en toe een brompot in de
goede zin van het woord, een beetje ongeduldig. Hij
hield ook niet zo van veranderingen, zeker niet als het
onnodig geld kostte. Hij was ook een man van de klok.
Maar bovenal herinneren ze zich hem als een vader die er
altijd was. Een stille kracht van zorg voor zijn vrouw en
zijn gezin. Liefdevol nabij toen zijn vrouw geregeld in
het ziekenhuis werd opgenomen. Een ook gaf hij heel
veel zorg aan zijn schoonvader en schoonmoeder. Toen
zijn schoonzus Leny vroeg weduwe werd en er geen
voogd voor het gezin gevonden werd, is hij voogd
geworden ondanks zijn eigen grote gezin. Zorgzaamheid
die wellicht gevolg is van het verlies van zijn moeder op
zo jonge leeftijd. Bertus cijferde zich soms wel teveel
weg. En tijd voor hobby’s was er nagenoeg niet, behalve
dan het zingen in het koor Cantilene.
Tot zijn grote verdriet overleed Meta op 30 december
2016. Met zoveel liefde heeft hij haar bijgestaan. En nu,
binnen twee jaar, is hij zelf gestorven. Op vrijdag 9
november hebben we zijn leven herdacht in een dienst
van Woord & Gebed in de Pauluskerk. Aansluitend is hij
begraven op de Algemene begraafplaats te Breukelen. De
liederen en lezingen die hebben geklonken in de
uitvaartdienst heeft Bertus al ruime tijd geleden op
papier gezet. Zo lazen we Psalm 73:23-28 en 1 Korintiërs
15:50-58. Gelovige woorden die spreken over de trouw
en de liefde van God die geen grenzen kent, zelfs niet de
dood. Met bewondering en waardering heb ik gezien hoe
trouw en vol liefde Bertus is geweest tijdens het ziekbed
van Meta. Een ook hoe hij – zij het met groot verdriet –
het leven weer oppakte. Vol dankbaarheid ook naar zijn
gezin, waar hij altijd met trots naar keek. Laten wij in
onze gebeden dragen wie achterblijven: zijn kinderen en
schoonkinderen, zijn klein- en achterkleinkinderen,
familie en vrienden. Dat de Eeuwige met hen is, met zijn
troost en zijn liefde.
Ds. H.H. Schorren

Maar eerst nog: zondag 11 november - Sint Maarten
vieren, om 15.30 uur. Welkom in de achterbouw, want in
de kerkzaal zelf is dan nog de Bachcantate aan de gang!
We versieren tijdens de kindernevendienst de
lampionnen al. Die liggen dan klaar voor jullie.
Komen jullie met je ouders/grootouders en
vriendjes/vriendinnetjes naar de achterbouw van de
Pauluskerk? Daar luisteren we om 15.30 uur eerst naar
het verhaal van Sint Maarten en is er iets te drinken.
Daarna gaan we met onze lichtjes naar buiten en
wandelen we langs de huizen. Als het goed gaat
ontmoeten we onderweg de kinderen die op hetzelfde
tijdstip vanuit de RK kerk met hun lampions gaan
wandelen.
We hopen dat er weer veel kinderen meedoen, net als
vorig jaar.
De leiding van de kindernevendienst
Belijdeniscatechisatie
Op
maandagavond
19
november
is
er
belijdeniscatechisatie in de predikantskamer van de
Pauluskerk. We beginnen om 20.00 uur. Wees welkom,
ook als je enkel nieuwsgierig bent.
Ds. H.H. Schorren

Wereldvoedseldag 2018 - Dank!
Op zondag 21 oktober hadden wij samen met de
Wereldwinkel Breukelen een verkooptafel gemaakt, vol
met fairtrade artikelen, want in de week ervoor was het
Wereldvoedseldag. Net als vorig jaar waren we verrast
door jullie enthousiaste reacties en dankbaar voor de
goede verkoop. Totaal is voor 305 euro verkocht. De
‘afrondingsfooitjes’ (€7,50) die we kregen hebben we
voor de collecte voor Sulawesi bestemd. Heel erg
bedankt allemaal!
U kunt de komende tijd natuurlijk altijd in de
Wereldwinkel terecht. Behalve ‘voedsel’ verkopen zij
cadeautjes (bijv. voor Sinterklaas), kerstspulletjes en
kunstnijverheid artikelen.
Zo maken we samen een klein beetje verschil en kunnen
we genieten van iets lekkers, leuks of moois!
Namens de leden van de ZWO-commissie.
Nel van Houwelingen

In en uit de Gemeente
In het vorige Kerknieuws vermeldde ik dat bij dhr.
Herman Vermaat ( Niftarlakestraat 3, 3621GT ) een ICD
geïmplanteerd zou worden. Dat is toen niet doorgegaan
i.v.m een spoedgeval. Erg vervelend als je je er op hebt
ingesteld maar dat is niet anders. Als het goed is moet de
operatie inmiddels achter de rug zijn. Namens de
Pauluskerk wensen we Herman alle goeds.
Hartelijke groet,
Margreeth van Ingen
Rondom de Kindernevendienst
Een aantal weken zijn we in de kindernevendienst bezig
geweest met verhalen van Jozef: Jozef droomt, Jozef zit
in de put, Jozef in Egypte, Jozef en zijn broers. Mooie
verhalen uit het Oude Testament. Daarna kwam het
evangelie volgens Marcus aan de beurt: o.a. Jezus zegent
de kinderen en een arme weduwe geeft geld. En daar
gaan we mee verder tot de adventsperiode, dan bereiden
we ons voor op het kerstfeest.

Statement Pauluskerk aangaande “Het Huwelijk”
Hieronder het Statement wat op zondag 4 november jl. is
voorgelezen tijdens de dienst:
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Gemeente,
Op 15 en 16 november a.s. komt de Generale Synode van onze Kerk weer bijeen. Op de agenda staat ook de
bespreking van ordinantie 5.3 en 5.4 over het huwelijk. Zoals u wellicht weet, maakt de PKN onderscheid tussen
het huwelijk van man en vrouw en het huwelijk van geliefden van hetzelfde geslacht.
De Pauluskerk heeft zo’n anderhalf jaar geleden deze voor ons storende ongelijkheid aanhangig gemaakt in de
voormalige classis Breukelen, met daarbij het verzoek om ons punt over te nemen en door te sturen naar de
synode. Helaas hebben we toen bot gevangen.
Andere classes hebben het wel op de agenda van de Generale Synode van november vorig jaar weten te zetten.
Toen het er op leek dat een meerderheid in zou stemmen met wijziging van de kerkorde, heeft het Breed
Moderamen (dagelijks bestuur) van de Synode besloten de bespreking uit te stellen.
Nu, een jaar later, zal de ordinantie over het huwelijk dan eindelijk in de synode besproken worden. Deze
bespreking gaat helaas meteen gepaard met een advies van het Breed Moderamen om vooral alles bij het oude te
laten om een fictieve eenheid te bewaren.
De ordinantie over het huwelijk met het onderscheid tussen hetero- en homohuwelijk is tot stand gekomen om
kerk-politieke redenen: de Gereformeerde Bond (GB) dreigde anders uit de kerk te stappen. Wij, en veel meer
gemeenten binnen de PKN, zijn van mening dat het noodzakelijk en urgent is om de kerkorde te wijzigen en ons
te ontdoen van de ordinantie die bij wijze van spreken het denken in eerste- en tweederangs huwelijken
sanctioneert. Dat is immers pure discriminatie !
Wij zijn ons er terdege van bewust dat er in de breedte van onze Kerk verschillend gedacht wordt over
geaardheid en huwelijk. Wij weten dat er gelovigen zijn die de Bijbel letterlijk lezen en daarom moeite hebben
om in te stemmen met een ordinantie die het inzegenen van zogenaamde homohuwelijken toe zou staan. Die
moeite kan echter nooit de veel zwaarder wegende gelijkberechtiging van anderen terzijde schuiven.
Het Breed Moderamen van de Synode lijkt te willen kiezen voor het naar de mond praten van de groep
bezwaarden. Met de mening dat homo’s toch altijd wel ergens terecht kunnen, dekt het Breed Moderamen zich
in. Het Moderamen legt echter geen enkele verantwoording af voor het feit, dat zij door het handhaven van de
huidige kerkorde, bewust kiest voor het discrimineren en het in de kou laten staan van een kwetsbare groep in de
kerk.
De Pauluskerk wil dat een ieder weet:

Dat wij geen onderscheid maken in huwelijken en vurig verlangen dat de kerkorde op dit punt gewijzigd
wordt en de discriminatie in de kerkorde wordt opgeheven

Dat in de Pauluskerk iedereen welkom is en mag schuilen in de liefde van God

Dat in de Pauluskerk iedereen gezegend wordt die een wettelijke verbintenis is aangegaan.
De Pauluskerk wil dat een ieder weet:

Dat wij ons er van bewust zijn hoe discriminatie begint, namelijk bij het verschillend oordelen over
mensen. Helaas kennen wij dit uit de recente geschiedenis, waar wij hebben gezien dat dit verschillend
oordelen de voedingsbodem is voor een praktijk die tot vele vormen van geweld heeft geleid.
De Pauluskerk wil dat een ieder weet:

Dat wij er ons van bewust zijn dat de Kerk in de wereld voor veel mensen geen veilige haven is geweest
en dat nog steeds niet is

Dat wij ons bewust zijn dat de Kerk in de wereld ook medeschuldig is aan vervolging

Dat wij onze excuses willen aanbieden aan een ieder die geknecht, gebroken en gedood is en wordt
omwille van een zogenaamd evangelie.
De Pauluskerk wil dat een ieder weet:

dat wij geloven in een God van Liefde en in de komst van zijn Rijk

dat wij geloven dat een Kerk die zich niet uitspreekt voor het recht op leven en liefde, die niet opstaat
voor wie in nood zijn en die zichzelf niet weet te breken voor het welzijn van de ander, zouteloos
geworden is en haar kracht heeft verloren.
Wij hopen en bidden dat vanuit het Evangelie aan een ieder recht wordt gedaan in de komende vergadering van
de Synode. Als blijk van dit alles hebben we besloten vandaag de Regenboogvlag te moeten hijsen.
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actie vóór naleving en handhaving van de
mensenrechten. Amnesty heeft door heel Nederland een
netwerk van plaatselijke groepen. Die plaatselijke
groepen leveren een bijdrage aan het werk van Amnesty
International, door bijv. het schrijven van brieven (van
oudsher het meest bekende en zeer krachtige wapen van
Amnesty). Daarnaast hebben de plaatselijke groepen een
belangrijke rol in de voorlichting en bewustwording over
mensenrechten. Amnesty-werkgroep Stichtse Vecht doet
dat o.a. door
 lessen te verzorgen op basisscholen en middelbare
scholen;
 stands in bibliotheken, winkelcentra of op de
Kerkbrink.
Op zondag 9 december zal werkgroep Stichtse Vecht in
Breukelen weer de jaarlijkse groetenactie houden. 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”. De 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
collecte zal in de eerste plaats gebruikt worden om de
kosten van de groetenkaartenactie te dekken; wat
overblijft zal ten goede komen aan de landelijke
organisatie van Amnesty International. Aanbevolen!
Amnesty International afdeling Stichtse Vecht

Opruim- en schoonmaak-dag in de Pauluskerk op
zaterdag 24 november, vanaf 09.30 uur
Met de kerstdagen in het verschiet vraagt de Kerkenraad
uw hulp om met een schone en opgeruimde kerk de
adventstijd in te kunnen gaan.
Wij hebben een lijst gemaakt van alle werkzaamheden en
hopen dan ook dat velen van u zich willen aanmelden om
te helpen.
We doen het speciaal op een zaterdag in de hoop dat ook
diegenen die gedurende de week andere verplichtingen
hebben zich misschien een halve dag kunnen vrijmaken.
Wat willen we allemaal doen die dag?
 Kerkzaal: liturgisch meubilair, piano en glazen
tafeltjes schoonmaken, stoelen afstoffen, vloeren
dweilen
 Kasten consistorie en halletjes opruimen en
schoonmaken
 Zaal 7 opruimen
 Onder de toren keukentje en onder de trap
opruimen en schoonmaken
 Galerij opruimen en schoonmaken
 Gang naar en ruimte rond orgel + orgel opruimen
en schoonmaken
 Schuurtje leeghalen, opruimen, aanvegen en
herschikken inhoud
A.s. zondag ligt er na de dienst een lijst waarop u zich
kunt opgeven, maar aanmelden kan ook per mail of
telefonisch bij Ingrid Baas: ingridbaas@gmail.com;
06 46197804
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking,
Kerkenraad Pauluskerk

DIACONIE
Perspectief voor (ex)gedetineerden
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een
nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit
op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in
Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een
succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen
terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest
voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen,
werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1600
vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten,
ondersteunt Exodus jaarlijks 4000 gevangenen, exgevangenen en hun familieleden.
Met de opbrengst van de collecte op 11 november steunt
Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale
projecten in Nederland. Helpt u mee?

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 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.

Amnesty International
Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de
naleving van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens. Amnesty strijdt tegen schendingen van de
mensenrechten,
zoals
het
opsluiten
van
gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf, en voert
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Tevens kunt u zich vanaf 26 november opgeven bij:
Ester Pesiwarissa; 06 51877622; esterpesiwarissa@live.nl
Sophie Koster; 262998; sophie_koster@hotmail.com
Jan Boonacker; 264821; janboonacker@gmail.com
Namens de Adventsmaaltijdcommissie,
Jan Boonacker

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

Overhandiging maquette Pieterskerk
Op woensdagavond 7 november jl. is, na afloop van de
Dankstond en als start van de gemeenteavond, door dhr.
Karel Bakker uit Nieuwegein een prachtige maquette van
de Pieterskerk overhandigd aan de voorzitter van de
kerkenraad. De maquette zal voortaan permanent in de
kerk te zien zijn en gebruikt worden ter ondersteuning
van de rondleidingen en natuurlijk ook verlicht getoond
worden op 22 december a.s. tijdens de Lichtjesavond.
Graag vertel ik u hoe de maquette tot stand is gekomen.
Op de Facebookpagina Oud Breukelen zag ik een jaar
geleden foto’s voorbij komen van mooie maquettes van
kerken uit Kockengen. Direct stuurde ik brutaal een
berichtje naar de maker met de vraag of er ook niet zo’n
maquette gemaakt zou kunnen worden van de
eeuwenoude Pieterskerk. Tot mijn grote verrassing
reageerde de heer Bakker meteen enthousiast en bood hij
aan om op zijn kosten onze prachtige kerk na te bouwen.
‘Ik ga de kerk aan alle kanten fotograferen en alles op de
computer uitwerken om het zo getrouw mogelijk na te
maken. Het zou fijn zijn als ik tekeningen kan krijgen,
maar ik heb ook kerkjes gemaakt waar geen tekeningen
van waren en heb toen de stenen geteld. Hiervoor maak
ik dan een schema op de computer’. Eind september
2017 gaf ik hem een rondleiding door de kerk en begin
november ging hij aan de slag met tekeningen van de
architect, waarop helaas de afmetingen ontbraken.
Meneer Bakker dacht in totaal zes maanden nodig te
hebben voor het eervolle werk, zoals hij het zelf noemde,
maar in december raakte hij al geblesseerd aan zijn arm
en lag het werk even stil. Op Tweede Kerstdag hervatte
hij echter de werkzaamheden en op 1 februari 2018 kreeg
ik een berichtje dat de toren klaar was, vergezeld door
een mooie foto. De bouw van de Guntersteinkapel naast
de toren ging echter minder vlot, het koepeldak maakte
hij vijf keer opnieuw. Dat de heer Bakker de lat hoog legt
bleek ook wel uit zijn bericht eind juni: ‘Ik heb de haan
op de spits veranderd en tevens de balustrade op de
torentrans’. De hitte in de zomermaanden van 2018
zorgde wederom voor wat vertraging, maar half
september kreeg ik weer een prachtige serie foto’s
binnen, nu van het geheel. De maquette hoefde alleen
nog maar gegrond en gefixeerd te worden. Hierna kon
een afspraak voor de overhandiging worden gemaakt
waarvoor hij zelf een mooie uitnodiging ontwierp.
Natuurlijk was ik niet alleen in de werkzaamheden, maar
ook in de maker geïnteresseerd. De heer Karel Bakker is
de zoon van een oud hoofd van de ‘School met de Bijbel’
in Kockengen. Zijn vader maakte ook al maquettes. Karel
heeft zelf gewerkt als reprofotograaf/plaatmaker bij het
Utrechts Nieuwsblad. Als vrijwilliger van ‘Kerken

Bruikbare, verkoopbare spullen
Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of
snuffelspullen... Voor 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 zaken zomaar weg te gooien, omdat het nog
goed is. Wij helpen u graag door deze spullen bij u op te
komen halen. U contact opnemen 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 met u om langs te komen.
De rommelmarktcommissie

G E Z A M E N L I J KE
BERICHTEN
Inloopochtenden in het Bonifatiushuis
Op dinsdagochtend 6 en 20 november 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.
Adventsmaaltijd 2018
Voor de veertiende keer organiseren de gezamenlijke
kerken weer een Adventsmaaltijd.
Deze vindt plaats op woensdag 12 december om 18.30
uur in het Bonifatiushuis. Welkom vanaf 18.15 uur.
Noteert u deze datum vast in uw agenda!
Een inschrijfformulier ligt op zondag 25 november en
zondag 2 december in zowel de Pieters- als de
Pauluskerk. Slotdatum inschrijving: 3 december. Vol =
vol. Er wordt gekeken naar datum van inschrijving.
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Kijken Utrecht’ en als niet-katholiek heeft hij 18 jaar
lang rondleidingen gegeven in de kathedraal van het
Aartsbisdom Utrecht aan de Lange Nieuwstraat. Naast de
twee kerken van Kockengen heeft hij ook maquettes van
de Geertekerk in Utrecht, de Utrechtse Domtoren, het
kerkje Blauwkapel en van vijf kerkjes van Texel
gebouwd. En als zijn gezondheid het toelaat komen er,
gezien zijn enthousiasme, vast nog heel wat maquettes
bij.
Bertine Oosthoek-Bogaard,
gids Pieterskerk Breukelen

Kledingbank zoekt nieuwe sorteerders voor dinsdag
13 november
Kledingbank Stichtse Vecht draait alweer twee jaar
succesvol in het Trefpunt op de eerste verdieping van
appartementencomplex ‘t Heijcop. Nog steeds groeit het
aantal klanten en iedere derde vrijdag van de maand
wordt tevens een aanzienlijke hoeveelheid kleding
binnen gebracht. In verband met de veiligheid is onlangs
echter besloten het sorteren voortaan op een andere
(extra) dag te laten plaatsvinden en wel op de tweede
dinsdag van de maand. Omdat echter niet alle
vrijwilligers ook op dinsdag mee kunnen helpen, is er
dringend behoefte aan nieuwe sorteerders. Mocht u
interesse hebben, dan bent u dinsdag 13 november a.s.
tussen half twee en vier uur van harte welkom om een
keer mee te draaien. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Bertine Oosthoek op 06-28528888 of een
mail
sturen
via
de
website:
www.kledingbankstichtsevecht.nl.
In therapie bij Lucas
Achtergronden bij het Evangelie
Op woensdag 14 november zal
dr. Bert Aalbers zijn eerste
inleiding
geven
op
het
Evangelie van Lucas. U bent
allen van harte welkom van
20.00-21.30
uur
in
de
Pauluskerk (achterzaal). Ook
op
de
woensdagen
12
december 2018, 13 februari en
20 maart 2019 zal dr. Aalbers
ons
meenemen
in
de
bestudering van het evangelie.
In het kerkelijk jaar 2018-2019 staat het Evangelie van
Lucas centraal. Deze evangelist heeft een heel eigen stijl.
Zo begint en eindigt zijn verhaal in de tempel, met
lofzangen. Hij accentueert voortdurend dat Jezus’
aandacht vooral uitgaat naar de mensen in de marge:
zieken, hoeren, tollenaars, zondaars. Verder zijn er veel
gelijkenissen die we alleen bij hem vinden. Lucas vertelt
ook vaak over maaltijden met Jezus en de
tafelgesprekken die daarbij horen. En heel opvallend: op
alle cruciale momenten in zijn leven gaat Jezus in gebed.
Stof genoeg dus voor een leerhuis. Volgens de traditie
was Lucas arts. Vier avonden laten we ons verrassen
door zijn diagnose en horen we welke therapie hij
voorschrijft.
We beginnen in november met het voorwoord van Lucas
(1:1-4) en de lofzangen. Vlak voor Kerst lezen we Lucas
2, het Kerstevangelie bij uitstek. Misschien kunt u het
wel dromen, maar wat staat er nu eigenlijk? In februari
buigen we ons over de maaltijdverhalen, de mensen aan
de kant en de gelijkenissen. En we sluiten in maart af met
de biddende Jezus.

Dorcas voedselactie
Zaterdag 10 november is het weer zover, de Dorcas
voedselactie.
Deze wordt gehouden bij de Albert Heijn in Breukelen.
Komt u ook langs om boodschappen te doen en deze in te
leveren bij de DORCAS stand buiten onder de luifel?
Wij hopen u allemaal te ontmoeten. Wij staan er van
9.30 uur-15.00 uur.
Tot zaterdag namens het hele team,
Piet Wijnen en Stieneke van Schaik
Bach Cantate
‘Ich bin vergnügt mit meinem Glücke‘
Op zondagmiddag
11 november zal
er om 15.00 uur
weer een Bach
Cantate klinken in
de Pauluskerk. Dit
keer de cantate
‘Ich bin vergnügt
mit meinem Glücke‘ (BWV 84). Het is de eerste regel
van de sopraanaria waarmee het werk begint:

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,
das mir der liebe Gott beschert.
Soll ich nicht reiche Fülle haben,
so dank ich ihm vor kleine Gaben
und bin auch nicht derselben wert.
Ds. Harold Schorren zal een korte toelichting geven bij
de tekst van de cantate. Verder zal er o.a. prachtige 16e
eeuwse consort-muziek klinken op blokfluiten.
U bent van harte welkom. Ook kinderen van harte
uitgenodigd. En de entree is gratis.
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werd uitgeroepen tot het beste spirituele boek van het
jaar. Met haar boek Rebible is de cirkel rond en gaat ze
terug naar de bijna vergeten Bijbelse verhalen uit haar
jeugd. www.inezvanoord.com
Jos van Oord studeerde theologie aan de theologische
faculteit van Brussel. In Leiden rondde hij zijn studie
kerkelijk af. Bij de Landelijke Hervormde Jeugdraad in
Driebergen maakte hij werkmateriaal bij tv-programma’s
van de IKON. Daarna werd hij predikant in Wierden,
Hoogland en in Amersfoort-Noord, waar hij een
bloeiende oecumenische gemeenschap opzette. In 2006
was hij een van de initiatiefnemers van De Kamers in de
Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst, een huis van
ontmoeting, cultuur en inspiratie. Jos heeft een grote
liefde voor de oeroude verhalen en de Bijbel is een van
zijn belangrijkste bronnen van inspiratie. Na zijn
pensioen is hij opnieuw actief als (interim)
gemeentepredikant.

Ring Breukelen
Hierbij nog een korte herinnering aan de eerste
bijeenkomst van de Ring Breukelen op woensdag 14
november.
De Ring is bedoeld om de ontmoeting tussen de
gemeenten rondom Breukelen en het onderlinge gesprek
te bevorderen. Dr. Wim Dekker is uitgenodigd om ons
mee te nemen in de vraag hoe we het als gemeente in een
context van krimp volhouden om te geloven én hoe we
het evangelie kunnen communiceren in een samenleving
die tegelijk seculier en multireligieus is. Dat zal hij doen
aan de hand van zijn laatste boek Verbonden en
Vervreemd. U bent van harte uitgenodigd om erbij te
zijn. Datum: woensdag 14 november. Plaats: Pieterskerk
te Breukelen. Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang
19.45 uur (einde rond 22.00 uur).
Namens de Ring Breukelen,
Ds. K. Hage, Ds. P. Ravensberger (Wilnis),
Dhr. J. Verkroost (Tienhoven)

Restauratie GT Bätzorgel
Hoe zou het toch met het orgel zijn vraagt u zich
misschien af? Het goede nieuws is dat u dit met eigen
ogen kunt gaan zien en horen. Op zaterdag 17 november
stelt de aannemer Hans van Rossum zijn werkplaats
speciaal voor ons open. Hij ontvangt ons graag om 10.00
uur in Wijk en Aalburg. We vertrekken om 9.00 uur
vanaf de Pieterskerk. Wilt u mee? Laat het mij even
weten of u een auto ter beschikking heeft of dat u mee
wilt rijden. Graag ontvang ik een bericht vóór donderdag
15 november op dick.oosthoek@gmail.com of 06 22 453
420.
In de kerk gaat Den Hartog in de komende weken het
balkon verstevigen met stalen balken. Hiermee hopen we
verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Inmiddels is
de schilder, helaas, te laat gestart met zijn
werkzaamheden in de werkplaats. Doordat het natuurlijk
verven betreft is de droogtijd langer en komt het orgel
pas in januari terug in de kerk.
Dick Oosthoek

Rebible
Ontdekking van vergeten Bijbelse verhalen
Op donderdag 15 november
2018 zullen Inez van Oord
& Jos van Oord een lezing
houden over het boek
‘Rebible’. De avond vindt
plaats in de Pauluskerk en
begint om 20.00 uur.
Hoe komt het dat we
Boeddha omarmen als een
teddybeer en de verhalen uit
de Bijbel links laten liggen? Die vraag nestelde zich in de
gedachten van Inez van Oord. Ze bezocht jarenlang
spiritueel leiders over de hele wereld, maar de Bijbel liet
ze links liggen. En waarom eigenlijk? Inez van Oord gaat
in gesprek met haar broer Jos, theoloog, en brengt in
directe en soms ontroerende stijl de oeroude (en soms
bijna vergeten) Bijbelverhalen weer tot leven. Met haar
Rebible-verhalen bouwt ze voort op de traditie van
aandachtig
lezen,
luisteren,
interpreteren
en
doorvertellen. Tijdens deze lezing praten Inez en Jos van
Oord over de tocht die ze samen hebben gemaakt, langs
de verhalen, letterlijk en figuurlijk. Ze gingen naar de
Sinaï, zochten sporen van Mozes, ze gingen naar Rome
om – ondergronds – de eerste geheime christelijke tekens
te ontdekken.
Inez van Oord is uitgever, bladenmaker en journalist.
Begonnen bij de kleinste krant van Nederland, kwam ze
via de Provinciale Zeeuwsche Courant terecht bij de
grootste krant van Nederland. Op haar dertigste bedacht
ze het tijdschrift Seasons, dat een groot succes werd.
Haar zoektocht naar innerlijk geluk vertaalde ze in een
nieuw initiatief: het tijdschrift Happinez, een magazine
over bewustwording en spiritualiteit. In tien jaar tijd
kwamen vele spirituele stromingen voorbij. Na haar
afscheid van Happinez schreef ze haar eerste boek: “Als
jouw leven een cirkel is, waar sta je dan?”, dat in 2016

Expositie “Vorm, Kleur en Materie”
Abstracte werken van Marijke de Jong in Pauluskerk
Breukelen
Vanaf 18 november 2018 exposeert de Pauluskerk in
Breukelen schilderijen van Marijke de Jong-Brink. Na
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haar studie Medische Biologie is Marijke de Jong haar
hele loopbaan als onderzoeker/docent werkzaam geweest
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Door deze studie
leer je goed kijken naar zowel cellen, structuren binnen
cellen als hele organismen. Daarbij is het belangrijk oog
te hebben voor kleine veranderingen. Nu zij niet meer
werkt, heeft zij gemerkt dat deze vaardigheid ook goed
van pas komt bij het maken van een schilderij. “Bij het
weergeven van details uit je omgeving en het tot
uitdrukking brengen van die details in een kunstwerk is
het belangrijk goed te kijken, ook al ga je dat wat je ziet
op een heel andere, abstracte manier weergeven of
gebruiken”, aldus De Jong. Haar werk draait om vormen,
kleuren en het op abstracte manier weergeven van
elementen uit de natuur: bomen, lucht, zee en strand.
Kunst – en vooral de abstracte schilderkunst – heeft al
vele jaren de interesse van Marijke de Jong. De
ontdekking van het werk van Soulages vele jaren geleden
tijdens een overzichtstentoonstelling in Parijs, was een
duidelijke herkenning. Hij is hoogbejaard (inmiddels 98)
en gedurende zijn hele leven vertoont zijn werk een zeer
consistente lijn: over het algemeen grote, vaak
monochrome werken waarbij rechthoekige lijnen en
vormen domineren. Ook in het werk van Marijke de Jong
gaat het om vormen en kleuren. De kleuren zwart en wit
zijn vaak duidelijk aanwezig. Kleine details, zoals
vierkanten, ramen en tegels, lijnen en planken,
composities van lijnen en vlakken en het op een abstracte
manier weergeven van elementen uit de natuur zoals
bomen, lucht, zee en strand houden haar bezig. Dit zult u
misschien niet altijd onmiddellijk ontdekken in haar
werk, maar wellicht herkent u wel haar inspiratie. Het
interessante van abstracte kunst is dat je er niets in hoeft
te zien. Je kunt je fantasie de vrije loop laten. Zo kun je
een kunstwerk op je laten inwerken en ervaren of de
vormen, kleuren en compositie je bevallen.
De expositie is te zien op donderdagen, vrijdagen en
zaterdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Pauluskerk,
Straatweg 37 te Breukelen en loopt tot 15 februari 2019.
Op zondag 18 november wordt, zoals gebruikelijk, de
expositie na de kerkdienst geopend.

hebben samen gewerkt aan het bouwen van klaslokalen
en lerarenwoningen.
Op die manier krijgen de allerarmsten een kans op goed
onderwijs en dan vooral de allerarmste kinderen t.w. de
weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars. Op
zondag 25 november willen zij na de dienst graag hun
ervaringen omtrent dat vrijwilligerswerk met u delen. Zij
zullen dit doen door middel van een diavoorstelling. U
bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Vooraankondiging concert Sara Crombach
Op zoek naar de Russische Ziel
Op zondag 25 november
2018 zal pianiste Sara
Crombach een concert
geven in de Pauluskerk.
Aanvang
15.00
uur.
Entree € 10,- (kinderen
gratis toegang)
“In
mijn
Schilderijententoonstellin
g wil ik een stem geven
aan ons Russische volk, ongepolijst en zonder
versierselen. Ik wil het lijden van mijn volk voelbaar
maken.” Dit schreef Modest Moessorgski aan zijn
vriend, de beroemde schilder Ilya Repin. Moessorgski
schreef zijn “Schilderijententoonstelling”, een van de
hoogtepunten uit de negentiende eeuw, naar aanleiding
van de dood van een andere schilder, Victor Hartmann.
De luisteraar wordt meegenomen door de krochten van
de Russische Ziel, die deernis en huiver wekt, maar
vooral ook ontroering en fascinatie. De muziek van
Moessorgski wordt vergezeld door lichtbeelden van de
zelden vertoonde schilderijen van Victor Hartmann.
Ook de werken van Tsjaikovski, Rachmaninov, Borodin
en Skrjabin, die voor de pauze te horen zijn, zijn
bespiegelingen over deze ziel, wier belangrijkste
ingrediënten weemoed en passie zijn, naast een
ambivalente relatie met Europa, en een welhaast
wanhopige hang naar verlossing.
De muziek wordt ingeleid en gelardeerd met teksten van
o.a. Dostojevski en Poesjkin.
“Pianiste Sara Crombach is als geen ander bij machte de
luisteraar te verwonderen, onthutsen en ontroeren en een
glimp te tonen van de geheimen van de Russische Ziel”,
aldus een recensent.
Advent & Kerst met Dietrich Bonhoeffer
De feestmaand december is weer aanstaande en daarmee
komt voor velen ook de vraag “wat zal hij dit jaar weer
schenken”. Daarom hierbij een suggestie.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was pastor en theoloog.
Vanwege zijn verzet tegen het Nazi-regime is hij
opgepakt en kort voor het einde van de oorlog in een
Duits concentratiekamp om het leven gebracht.
Uit zijn zeer omvangrijke werk heeft Beate Vogt
(vertaling Carola van der Kruk- de Boer) een aantal

Vrijwilligerswerk in Sierra Leone
Afgelopen zomer hebben 2 gemeenteleden nl. Milou de
Ridder en Ingmar van der Arend vrijwilligerswerk in
Sierra Leone gedaan. Uitgaande van World Servants. Ze

12

citaten geselecteerd voor de tijd van Advent en Kerst,
van de eerste zondag van Advent tot en met de eerste
zondag van Epifanie. Het zijn korte stukjes voor elke
dag, schitterend geïllustreerd met foto’s, die het boekje
tot een prachtig geschenk maken.

Kortom, er is veel in beweging in de liturgie en over de
liturgie. In het veelkleurige landschap van de kerk, van
plaatselijke gemeenten en van vernieuwende initiatieven
- als een mozaïek van kerkplekken - is eredienst en
liturgie vaak onderwerp van gesprek.
Een goed gesprek ...
Hoe voer je nu een goed gesprek over liturgie in een
geloofsgemeenschap, vaak met verschillende stromingen
en een scala aan wensen en voorkeuren? En wat is een
goed gesprek eigenlijk?
Een goed gesprek is een gesprek van hart tot hart over
geloven, je drijfveren, wat ons troost, opbeurt,
bemoedigt, blij maakt. Dat kan gaan over twijfels, vragen
en vergezichten. Over plezierige dingen, over zorgelijke
dingen die jou bezighouden, je deelt je leven, leeft mee
met
elkaar,
vormt
een
geloofsgemeenschap.
Een geloofsgesprek, je bezinnen op de basis, is hierbij
een goed begin: een gesprek over je geloof in God en je
naaste, alles begint met het gesprek daarover, binnen
kerkmuren en daarbuiten. Het klinkt eenvoudig, maar de

Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de inhoud,
die voor iedere dag wat om na te denken geeft. Als
voorschotje de tekst voor de Zondag van de eerste
Adventsweek:
Gezegende tijd van voorbereiding.
Het kerstfeest komt. Christenen, wees blij! Dat wordt ons
vandaag weer voor het eerst toegeroepen. We verlangen
er al naar om in de verte het lied van de engelen te
horen. Het lied over de eer van God en vrede op aarde.
Maar het is nog niet zover. Voor nu geldt nog: leer te
wachten, en wacht op de juiste manier. Maak deze tijd
van wachten tot een gezegende tijd van voorbereiding.
Van harte aanbevolen.
Advent & Kerst, onderweg met Dietrich Bonhoeffer
ISBN978-90-8520-296-7 Prijs € 13,95 Frans Vonk

Vijf spelregels voor een goed (geloofs-)gesprek
 Luister, stel verhelderende vragen.
 Het gaat niet om gelijk hebben of krijgen, het
gaat om het delen van elkaars geloofs- en
levensverhaal. Eventuele spanning kun je
laten bestaan, de verschillen hoeven niet
gladgestreken te worden.
 ‘Proef elkaars nieren’: zie elkaar, peil en
doorgrond elkaar.
 Voer geen discussie, maar een luisterende
dialoog.
 Lees samen in rust de Bijbel op de manier
van de lectio divina: lezen, stil zijn, reageren
op de tekst, naar elkaar luisteren, herhalen.

vrijdag 2 november 2018
Liturgie en eredienst vormen het hart van de christelijke
gemeente. En deze liggen ook veel mensen na aan het
hart. Hoe voer je in de gemeente een goed gesprek over
liturgie, van hart tot hart?
Een rustpunt, een moment van bezinning, een plek waar
ik opgeladen word, ontmoeting met elkaar en met God,
de plek om met elkaar de lofzang gaande te houden,
zingend geloven. Zo maar enkele reacties op de vraag:
‘Wat betekent de eredienst voor jou?’ Voor velen is de
zondagse kerkdienst een belangrijk moment voor geloven
en gemeente-zijn.
Veel gemeenten zijn ook op zoek naar manieren om
nieuwe impulsen te geven aan de eredienst, eigentijds,
met nieuwe vormen en meer interactief, niet alleen voor
de zondagse viering in de kerk, maar ook voor andere
momenten en plaatsen door de week. Ook bij veel
nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pioniersplekken,
monastieke
initiatieven,
kliederkerken
en
leefgemeenschappen zoekt men manieren om te vieren
op een hedendaagse manier.

praktijk kan weerbarstig zijn. Geloven raakt immers aan
onze kern en geef die maar eens bloot …
… over liturgie
Het vieren van de dienst van God aan mensen en de
dienst van mensen aan God - de liturgie - komt tot ons
via de Bijbel en via een eeuwenoude traditie.
Tegelijkertijd is wat er gebeurt in de eredienst heel
persoonlijk. Het gesprek daarover kan spannend en
kwetsbaar zijn. Hoe kunnen we dat in goede banen
leiden?
In het pastoraat kan muziek een belangrijke functie
hebben. Wat niet met woorden valt te zeggen, kun je
soms wel met muziek uitdrukken. In een gesprekskring
bijvoorbeeld kan het zingen van liederen, meer en minder
bekend, en de uitwisseling daarover de vorm krijgen van
een geloofsgesprek.
Met kinderen en jongeren kun je aan de hand van speelse
werkvormen de vorm en de betekenis van de zondagse
eredienst
verkennen
(ga
hiervoor
naar protestantsekerk.nl/liturgie).
Het kiezen van je lievelingslied, het verhaal erachter 13

liggend in de duinen
in het zand
fluister ik Uw naam
mijn hand
verstrengeld met
die van mijn geliefde
hij slaapt
en rust
het is veilig aan de kust
en net als de wolken
gaan mijn gedachten
ze struinen
gevoelens af
vertolken
en vinden hun weg
naar vroeger en naar U

wat maakt dat je dit lied graag zingt ? - en vervolgens dat
lied met elkaar zingen, is een benadering die op
verschillende manieren vorm kan krijgen: als onderdeel
van een kerkdienst, op een gemeentebijeenkomst over de
eredienst of in het bezoekwerk (samen lezen van het lied
is
een
alternatief,
als
zingen
niet
lukt).
De vraag ‘Wat is voor jou waardevol in de eredienst en
wat mag veranderen?’ kan een goed begin zijn voor een
gesprek over ideeën over en verwachtingen van de
eredienst.
Liturgie en eredienst vormen het hart van de christelijke
gemeente. En deze liggen ook veel mensen na aan het
hart. Vieren en gedenken, bidden en zingen, Woord en
antwoord, uitbundig feestelijk en sober ingetogen. De
moeite waard om er een goed gesprek over te voeren!
Dit artikel werd geschreven door Jaap van der Giessen,
verbindend specialist missionaire eredienst. Meer lezen?
Ga naar protestantsekerk.nl/liturgie.

de voetstappen in het zand
laten hun sporen na
en ik?
ik ga…
weer verder
Dineke Jansen; www.gedichtensite.nl
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