Zaterdag 31 augustus 2019, 20e jaargang no.15

KERKNIEUWS
Protestantse gemeente Breukelen
Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk
WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 6 september, 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider
Vrijdag 13 september, 16.45 uur: dhr. F. Langeraar
Vrijdag 20 september, 16.45 uur: pastor J. van Os

KERKDIENSTEN
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
10.00 uur: Ds. H. Mak, Harderwijk
Collecten: 1. Missionair werk (zie toelichting) 2. Kerk

De volgende editie van Kerknieuws is voor 2 weken.
Kopij graag inleveren op maandag 16 september vòòr
18.00 uur.

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
Startzondag
10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen
Dienst van Schrift en Tafel
Collecten: 1. JOP (zie toelichting) 2. Kerk

AGENDA


ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen
Collecten: 1. Kerk In Actie/Zending (zie toelichting)
2. Kerk






Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening
Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk



Protestantse wijkgemeente Pieterskerk



ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. IZB (zie toelichting) 2. Kerk
18.30 uur: Ds. R.A. Veen, Dronten (Witte Kerkje)
Collecte: NBG
Autodiensten: dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294 295510

dinsdag 3 september, 19.45 uur, Pieterskerk:
lezing graf Daniel Verhaick
vrijdag 6 september, vanaf 17.00 uur: Open
Maaltijd
Startweekend Pauluskerk: 7 en 8 september
Startzaterdag Pieterskerk: 17.00 uur
Zaterdag 14 september: 11.00 – 16.00 uur: Open
Monumentendag Pieterskerk
Zaterdag 14 september: 10.00 – 16.00: Open
Monumentendag Pauluskerk
woensdag 18 september, 20.00 uur, Pauluskerk:
Bewust Bijbellezen

MEDITATIE
Blijdschap
Toen ik besloten had deze keer de blijdschap te kiezen
als leidraad voor de meditatie moest ik denken aan het
oude rijmpje dat ik vroeger geleerd heb: Wilt gij ware
vreugde, heilig genot: Niets wat meer verheugde dan de
dienst van God. Zo gij geniet wat de wereld biedt: Ware
levensvreugde schenkt ze u toch niet. Bron aller
blijdschap is onze Heer. Hij zendt ware vreugde in ’t
harte neer.
Het is te zingen op de melodie van ‘Als g’ in nood
gezeten’.

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
Viering Heilig Avondmaal
Collecten: 1. HGJB (zie toelichting) 2. Kerk 3. Dorcas
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Witte Kerkje)
Collecte: Werk van de Diaconie
Autodiensten: dhr. J.P. den Hartog, tel. 06 53469713
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending (zie toelichting)
2. Kerk
18.30 uur: Ds. H.Z. Klink, Marken (Witte kerkje)
Collecte: Kerk
Autodiensten: mevr. N. Takke, tel. 06 17280139

Zodra je de bijbel opendoet komt een stroom van teksten
je tegemoet, die van deze ware vreugde melding maken.
Zou er misschien daarom zo weinig blijdschap onder de
mensen gevonden worden omdat ze de bijbel dicht laten?
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Ik vraag het me weleens af. Ik verbaas me er over hoe
veelvuldig het thema blijdschap aan de orde komt. Zo
lees ik in Deuteronomium 12:11 ‘Gij zult u verheugen
voor het aangezicht van de Heere, uw God’ en in
hoofdstuk 26:10-11 klinkt het als een bevel (het gaat hier
om de eerstelingen van de vruchten van het land) ‘Dan
moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de Heere,
uw God en u neerbuigen voor het aangezicht van de
Heere, uw God, en u verblijden over al het goede dat de
Heere, uw God, aan u en uw gezin gegeven heeft’. Een
ander voorbeeld: als de priester Ezra vanaf een stellage
de wet heeft voorgelezen en het volk huilt, dan staat er in
Nehemia 8:11 ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van
de Heere, dat is uw kracht’. Ik citeer uit de Herziene
Statenvertaling.

En wie denkt hierbij ook niet aan de oude berijming van
psalm 68 vers 2? Maar ’t vrome volk, in U verheugd, Zal
huppelen van zielevreugd, Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan onbepaald, Door ’t licht dat van
Zijn aanschijn straalt, Ten hoogsten toppunt stijgen, enz.
Tenslotte psalm 122, waar de dichter zegt: ‘Ik ben
verblijd wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar
het huis van de Heere gaan!’
In het boek Prediker 9:7 kun je lezen: ‘eet uw brood met
blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart’ en in het
hoofdstuk daarvoor staat zelfs: ‘Daarom prees ik de
blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de
zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden’.
Dat was dan het Oude Testament. Een volgende keer
nemen we het Nieuwe Testament onder de loep, want
ook daarin wordt veelvuldig gewag gemaakt van
blijdschap. En betekent Evangelie niet Blijde
Boodschap?
Elbert Jongerden

Ook in de psalmen is meermalen sprake van blijdschap,
zoals in Psalm 4:8 ‘U hebt mij meer blijdschap gegeven
dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in
overvloed hadden’. Reeds in Psalm 2 worden we
trouwens opgeroepen met vreugde de Heere te dienen,
getuige vers 11: ‘Dien de Heere met vreze, verheug u met
huiver’. Het laatste vers van Psalm 16 spreekt zelfs over
‘overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht’. In
Psalm 19:9 staat dat Gods bevelen het hart verblijden. De
boetepsalm 32 eindigt met: ‘Verblijd u in de Heere en
verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten
van hart!’ In Psalm 43 wordt God zelfs ‘mijn blijdschap
en mijn vreugde’ genoemd. En wat lees ik in Psalm
90:14? ‘Verzadig ons in de morgen met Uw
goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn
tijdens al onze dagen’. Psalm 92:5 luidt: ‘U hebt ons
verblijdt met al Uw daden; ik zal vrolijk zingen over de
werken Uwer handen’. In Psalm 104:34 klinkt het: ‘ik zal
mij in de Heere verblijden’. Ook in Psalm 118 lees ik
over de blijdschap: ‘Dit is de dag die de Heere gemaakt
heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd
zijn’ (vers 24). Uit Psalm 119 doe ik maar een greep.
Vers 16: ‘Ik verblijd mij in Uw verordeningen’; vers 24:
‘Uw getuigenissen zijn mij een bron van blijdschap’;
vers 35: ‘Doe mij treden op het pad van Uw geboden,
want daarin vind ik vreugde’; vers 47: ‘Ik verblijd mij in
Uw geboden’; vers 70: ‘Hun hart is zo ongevoelig als
vet, maar ik verblijd mij in Uw wet’; vers 92: ‘Als Uw
wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was
ik in mijn ellende vergaan’; vers 111: ‘Uw getuigenissen
zijn de vreugde van mijn hart’; vers 162: ‘Ik ben verblijd
over Uw belofte als iemand die een grote buit vindt’.

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, john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten
Voor een groot deel van Nederland is de vakantieperiode
al even voorbij. Regio Midden is de laatste die de
vakantietijd afrondt. De draad van het reguliere
(werkende) leven wordt weer opgepakt. Zo’n overgang is
ook een moment om je plaats te bepalen en je af te
vragen in welke tijd we eigenlijk leven. ‘Gebruik uw
dagen goed, want we leven in een slechte tijd’, schrijft
de apostel in Efeze 5. Kan dat ook zo gezegd worden
voor onze tijd? Zeker, er is veel aan de hand in de wereld
en sommigen noemen het zelfs apocalyptisch wat er
allemaal gebeurt, maar christelijk geloof is ook een
verzet tegen doemdenken. Hoe moeten we onze tijd en
wereld duiden? Hoe zullen we leven? ‘Wees niet
onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer
wil’, zegt de apostel erbij.

Ik kan het niet laten in dit verband ook enkele psalmen in
de oude berijming te releveren. Ten eerste
psalm 119 vers 83 Wat vreê heeft elk die Uwe wet
bemint! Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik,
Heer die al mijn blijdschap in U vind, Hoop op Uw heil
met al Uw gunstgenoten; ‘k Doe u geboôn oprecht en
welgezind; Uw liefdedienst heeft mij nog nooit
verdroten.

Zondag 1 september lezen we in de morgendienst Efeze
5:15-20 en proberen we luisterend en biddend te verstaan
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wat God van ons wil. In deze dienst bereiden we ons ook
voor op de viering van het heilig Avondmaal.
In de avonddienst (deze maand in het Witte Kerkje) gaat
ds. R.A. Veen uit Dronten voor.

jarig huwelijk. Fijn dat de gemeente zo met je mee leeft.
Ook de bloemengroet was zeer op zijn plaats.
Hartelijke groet,
Adri en Gert Lodder
Sectie Noord
Jubilea
Op 29 augustus is het 40 jaar geleden dat Frans en
Janneke Vonk (Rietland 9, 3621 GZ Breukelen) elkaar
het jawoord gaven. Ze zijn blij en dankbaar dat God hen
in lief en leed al die tijd heeft bijgestaan.
Op 31 augustus zijn Joke en Bert van der Dussen
(Looijersdijk 29, 3621 WK Breukelen) 40 jaar getrouwd.
Ze hebben steeds ervaren dat God hun leven tot nu toe
heeft bestuurd; zij zijn hier dankbaar voor.
Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd met deze
mijlpaal.
Reina v.d. Wilt
Overleden
Op maandag 12 augustus is op
84-jarige leeftijd overleden
Marrigje
Middelkoop
–
Doornebal (10 februari 1935 –
12 augustus 2019). Sinds 5
september 1987 was ze weduwe
van Herman Middelkoop.
Op zaterdag 17 augustus is ze
begraven op de Algemene
Begraafplaats aan het Zandpad
in het graf bij haar Herman.
Boven de kaart staan woorden
uit Psalm 139:
‘Al verhief ik mij op de vleugels van de
dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden,
zou Uw rechterhand mij vasthouden.’
In onze gebeden denken wij aan haar familie en allen die
haar zullen missen.

Zondag 8 september lezen we in de morgendienst een
gedeelte uit Efeze 6, waar de apostel spreekt over de
geestelijke wapenrusting. Bij brood en wijn laten wij ons
aansterken om stand te houden in de geestelijke strijd
die, soms zo pijnlijk voelbaar, gaande is.
De avonddienst staat in het teken van voortzetting van en
dankzegging voor het heilig Avondmaal. Ds. Schneider
zal de dienst leiden.
Zondag 15 september is de aftrap van het nieuwe seizoen
vol kerkelijke activiteiten. De zaterdag ervoor staat in het
teken van ontmoeting en gezelligheid, ook samen met de
gemeenteleden van het Witte Kerkje. Zie ook de
berichten verderop. Zondagmorgen lezen we voor de
laatste keer uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6:1824. Thema van de dienst is: Beginnen bij het einde. Dat
is niet alleen een verwijzing naar het einde van de
Efezebrief waarin de apostel nog één keer kernachtig
zegt waar ons christelijk geloof nu eigenlijk om draait (je
laten leiden door de Geest, vrijmoedigheid, en ‘genade
en onvergankelijkheid’), het is ook een focus voor het
komende seizoen met allerlei activiteiten. De trekkende
kracht van het geloof komt vanuit het einde. Ons gebed
daarbij is dat de ‘genade en onvergankelijkheid zij met
allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.’
De avonddienst wordt geleid door ds. H.Z. Klink uit
Marken.
Ds. K. Hage
Pastoraat
Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte,
overlijden en andere belangrijke mededelingen
doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier
volgen de namen en telefoonnummers. Marlies Wijnen is
ouderling van sectie 1 (Zuid) en contact-ouderling van
sectie 2 (West). U kunt met haar contact opnemen via
telefoon (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 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.

Zaterdag 7 september om 09.00 uur schoonmaken
Pieterskerk
Ook
na
de
vakantieperiode
willen we weer de
Pieterskerk
schoonmaken.
Naast het vaste
groepje
kunnen
we nog enkele
vrijwilligers
gebruiken. Het zou heel fijn zijn wederom een aantal van
u met koffie te mogen begroeten om met elkaar die
ochtend even een uurtje de “mouwen op te stropen”.
Vele handen maken licht werk. Alvast onze hartelijke
dank!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Winkel, tel. 241144

Sectie Centrum
Dankbetuiging
Via Kerknieuws willen wij iedereen bedanken voor de
kaarten, mailtjes en persoonlijke felicitaties voor ons 50
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BBQ zaterdag 14 september vanaf 17.00 uur

Dinsdagmorgen Bijbelkring
Op dinsdag 17 september gaat de Bijbelkring weer van
start. We maken een begin met het lezen uit de Brief van
Jakobus. Het is een buitengewoon praktische en radicale
brief, die de lezers een ‘geloof uit één stuk’ wil
bijbrengen. Het is echter ook een brief die ooit door
Luther is getypeerd als een brief van stro die beter
verbrand had kunnen worden. Daar zat de ergernis achter
dat de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze er
niet in zou voorkomen. Al lezend, luisterend en pratend
zoeken we naar de zeggingskracht van deze brief voor
vandaag. Meedoen? Van harte welkom. Locatie:
Bonifatiushuis. Tijd: 10.00-11.30 uur.
Ds. K. Hage

Ook dit jaar is er weer een BBQ van onze
wijkgemeente samen met de
gemeenteleden van de NGK (het Witte kerkje)
Dit jaar een andere locatie dan we gewend zijn.
We zijn namelijk uitgenodigd door de
familie Bon van camping

aan de Proostdijweg 1 in Breukelen.
Van deze gastvrijheid maken we heel
graag gebruik.

Giften
Piet Sondij ontving op huisbezoek een gift van € 100
voor de wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.
Jan Winkel

Voor de organisatie is het van belang om te
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Op zondag 1 en 9 september liggen er in de
kerk intekenlijsten waarop u/jij je naam
kunt noteren en met hoeveel personen u of jullie
aanwezig zullen zijn.

WIJKGEMEENTE
PAULUSKERK
Predikant: ds B. Aalbers (consulent), Zebraspoor 196, 3605 GL
Maarssen, tel. 565534,
email: baalbers@casema.nl
Contactouderling: M. van Ingen,
Purperreiger 27, 3628 CE
Kockengen, tel. 06 25138102,

Per email kan ook: marlieswijnen2@gmail.com
telefoon: 0346-261837
Ook is er de mogelijkheid om op de lijst aan te
geven als u opgehaald wilt worden met
de auto om aanwezig te kunnen
zijn bij de BBQ.
De kosten voor de BBQ zijn € 7,= per persoon
Kinderen tot 18 jaar gratis.

margreethvaningen@ hotmail.com
Scriba: C.H. van Schaik, Doornhoecklaan 58, 3601 JX
Maarssen, 06 53792347, scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkelijk buro: M. Pfeiffer, tel. 06 28271283,
moniquepfeiffer@hotmail.com
Autodiensten: Emmy Wildeman, tel. 241578
Website: www.pknbreukelen.nl
Kerktelefoon: J.v.d.Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl
tel. 266843 (na 18.00 uur)

Graag tot zaterdag 14 september.
De organisatie hoopt op een grote opkomst zodat
we met elkaar in een ontspannen sfeer
en op een mooie locatie kunnen genieten van
een heerlijke BBQ.
Bij slechte weersomstandigheden maken we
gebruik van het Bonifatiushuis

Bij de diensten
Zondag 1 september
Voorganger: ds. Mak, Harderwijk.

Olga Zwarts, Cees van Rhee,
Marlies Wijnen, Sjaak van Muiswinkel
Open Monumentendag
Op zaterdag 14 september is het Open Monumentendag.
Ook de Pieterskerk zet de deuren open om een ieder die
dat wil kennis te laten maken met de rijke historie van de
kerk. Tijdens de openstelling zijn muzikanten aan het
spelen. Dit programma staat elders in Kerknieuws. Voor
deze openstelling zoeken we nog mensen die willen
optreden als gastvrouw-heer. We hebben hiervoor een
dagindeling gemaakt van 11.00 tot 13.00 uur en van
13.00 uur tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven bij Sjaak
van Muiswinkel 263108 of Pieter Wijnen 261837 of
inschrijven op de lijst op de tombe in de kerk.
Pieter Wijnen

Zondag 8 september
In het nieuwe seizoen staat Paulus, de naamgever van
onze gemeente, centraal. Op allerlei manieren zult u met
hem geconfronteerd worden. Een daarvan is een serie
diensten rondom de 1ste brief aan de gemeente van
Korinte. Een gemeente die tot op het bot verdeeld is. Die
verdeeldheid werkt door in allerlei kwesties waar men
het oneens over is:
- Het eten van offervlees (8) afkomstig uit de
heidense tempels: geoorloofd of niet?
- Viering van de maaltijd van de Heer (10,11) de
een is hongerig, de ander dronken; wat nu?
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-

Opstanding van Christus (15) staan de doden wel
of niet op?
Hoe gaat Paulus met zulke vragen om? Welke adviezen
geeft hij aan de gemeente? En wat kunnen wij daarvan
leren?
In deze dienst op de startzondag stelt de apostel zich
persoonlijk voor… Hij kijkt ernaar uit. U ook?
Voorganger: ds B. Aalbers

In en uit de Gemeente
Vorige week moest Fennie Wisse - Smit (Kerkweg 116,
3628 AS Kockengen) opnieuw een operatie aan haar
been ondergaan. Het is alweer ruim een jaar geleden dat
zij ongelukkig ten val kwam en heel lelijk met haar been
terecht is gekomen. Nu zijn er schroeven en een plaat
uitgehaald in de hoop dat de pijn zal verminderen en dat
haar been toch wat beter zal gaan functioneren. Met de
nodige therapie, moed en vooral doorzettingsvermogen
werkt Fennie aan haar herstel. Vanuit de Pauluskerk
wensen we haar alle goeds en een hartelijke groet.
In de loop van de volgende week zal, als er niets tussen
komt, Dinie Verheul – Zuidema (M. van Zantenstraat 8,
3626 AH Nieuwer ter Aa) opgenomen worden in het
ziekenhuis. Al jaren heeft zij last en pijn vanwege de
nodige heupproblemen. Hopelijk komt daar nu een einde
aan. We wensen Dinie alle goeds en sterkte voor de
operatie en daarna als er gewerkt moet worden aan
herstel. Vanuit de gemeente wensen we je heel veel
sterkte, moed en alle goeds.
Hartelijke groet,
Margreeth van Ingen

Zondag 15 september
Vandaag lezen we hoe Paulus reageert op de
verdeeldheid in Korinte: : de een zegt dat hij bij Paulus
hoort, de ander bij Apollos, een derde bij Kefas (=Petrus)
en weer anderen zeggen dat ze bij Christus horen. Hoe
kunnen mensen die verschillend zijn en verschillende
denken, toch een eenheid vormen? (1 Kor.1.10-17 en 3.123).
In deze dienst nemen we afscheid van enkele
ambtsdragers en worden hun opvolgers bevestigd (zie het
bericht van onze scriba hieronder).
Voorganger: ds B. Aalbers
Uit de kerkenraad
De vakantieperiode loopt ten einde, niet alleen de
scholen gaan weer beginnen, ook een nieuw kerkelijk
seizoen staat voor de deur. Dat willen we als gemeente
samen vieren op 7 en 8 september met tal van activiteiten
waarover u elders kunt lezen.
Vanuit de kerkenraad is goed nieuws te melden, dat een
mooi begin nog eens extra onderstreept: in verschillende
vacatures kon worden voorzien. Andries van Gijn stelt
zich beschikbaar als ouderling/preses van de kerkenraad,
Siwanthi Leijen wordt jeugdouderling, Hans Hendriks
gaat het team van diakenen versterken en Ans van der
Velde en Sjoerd de Jong zijn bereid de taak van
ouderling/kerkrentmeester op zich te nemen. De
kerkenraad hoopt dat zij op uw aller steun mogen
rekenen. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 15
september. Ans van der Velde is dan verhinderd. Haar
bevestiging vindt plaats op zondag 8 september. Er zijn
ook enkele vertrekkende kerkenraadsleden: Op 15
september zullen we helaas ook afscheid moeten nemen
van Ellen Querido, Jan Boonacker en Erik Leijen. Wij
willen hen bedanken voor hun betrokkenheid en inzet.
Medio augustus vond een nadere kennismaking plaats
tussen het moderamen en de beroepingscommissie. Na
enkele gemaakte afspraken gaat de commissie, onder
leiding van voorzitter Henk Addink, aan de slag. Wij
wensen hen een voorspoedige werkperiode toe.
Zo mogen wij als gemeente weer met hernieuwde moed
beginnen aan een nieuw kerkelijk werk-seizoen. Alle
vrijwilligers, die met zoveel toewijding vele taken
verrichten in diverse werkgroepen, taakgroepen en
commissies –en daarin is de Pauluskerk uniek- wensen
wij daarbij de zegen van de Eeuwige toe.
Corinth van Schaik, scriba

In Memoriam
Hendrika van Dijk – Pos
Vrijdag 23 augustus is rustig ingeslapen, Hendrika van
Dijk – Pos. Rietje zoals ze door velen genoemd werd.
Geboren in Wilnis en overleden 23 augustus in het
Hospitium in Vianen. Zij woonde tot voor kort aan het
Bisschopswater 14 te Breukelen.
Ik heb Rietje leren kennen al heel veel jaren geleden. Zij
was altijd heel betrokken en actief in het zorgcentrum de
Aa. Ze dribbelde altijd op haar beentjes van de ene
afdeling naar de andere. Zij zorgde samen met haar
dochter Bea voor activiteiten, bracht koffie en thee rond,
haalde de bewoners van de kamers en bracht ze daar
waar iets te doen was. Altijd opgeruimd, een praatje voor
iedereen, en vond ze dat je maar niet zo moeilijk moest
doen. Daarnaast hielp ze ook nog vele mensen in het
huishouden, een boodschapje of wat ze maar nodig
hadden. Later was zij ook actief betrokken bij het team
van de weeksluiting in de Aa. Ook bij het ouder worden
en als haar benen haar weleens in de steek lieten, bleef
zij doorgaan.
Nadat haar man in 2008 was overleden, brak voor haar
best een moeilijke tijd aan maar wist zij zich er moedig
doorheen te slaan, mede door de vele contacten die zij
had.
Begin dit jaar kreeg Rietje allerlei problemen met haar
gezondheid: haar ogen gaven problemen, en het lopen
werd ook steeds moeilijker. Na verschillende
onderzoeken bleek dat nierfalen de oorzaak was van het
opeenstapelen van klachten, waarschijnlijk veroorzaakt
door de hete zomer van vorig jaar toen zij ernstige
uitdrogingsverschijnselen had.
Met de nodige zorg van Bea en andere lieve mensen om
haar heen kon Rietje nog een poosje thuis blijven.
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Uiteindelijk was er toch 24 uurs zorg nodig en was er
plaats in het Hospitium in Vianen waar zij eind juli is
opgenomen en op 23 augustus rustig is ingeslapen.
Donderdag 29 augustus is er gelegenheid om afscheid te
nemen en de familie te condoleren van 19.00 uur tot
19.45 uur in Uitvaartcentrum van Dijk.
Vrijdag 30 augustus zal Rietje herdacht worden in de
aula van de Algemene Begraafplaats aan het Zandpad.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Wij wensen Bea, Gerrit, Nikita en Guus, Katinka en
Botte en allen die haar zullen missen troost en nabijheid
van de Eeuwige, nu in de toekomst.
Margreeth van Ingen

Uitnodiging startweekend Pauluskerk!!!
Zaterdag 7 en zondag 8 september is ons jaarlijks
startweekend.
Wij nodigen u daar allemaal van harte voor uit.
Het programma wordt hieronder weergegeven, met
daarbij de contactpersonen bij wie u zich kunt
aanmelden. Dit kan overigens ook via de intekenlijsten
die in de kerk liggen.

In memoriam
Antonia Oosterom-van Elteren
5 maart 1934 – 8 augustus 2019
Ton Oosterom leerde ik enkele jaren geleden kennen op
de seniorenkring toen ik inviel voor collega Schorren. Zij
viel direct op doordat ze altijd duidelijk haar mening
uitsprak. En als ik voorging in de Pauluskerk, maakte ze
na afloop altijd een praatje.
Toen we op 8
augustus aan het begin van de
seniorenmiddag haar herdachten, vroeg ik hoe men zich
haar herinnerde. ‘Iemand met het hart op de tong’, zei de
een. ‘Met het hart op de goede plaats, zei een ander’.
Verder werd opgemerkt dat Tonny (zoals zij zich bij ons
noemde) vrijuit sprak over haar geloofstwijfels. Ook ik
vond dat opvallend. Het zegt overigens niet alleen iets
over haar, maar ook over de sfeer in de groep. Die is
kennelijk zo dat mensen zich vrij durven uiten!
Toen enkele maanden geleden duidelijk werd dat Ton
niet meer beter kon worden, intensiveerden onze
contacten en leerde ik haar nog beter kennen. Bij een van
onze laatste gesprekken vertelde ik dat we op de kring
Psalm 71 besproken hadden, de enige Psalm waarin een
bejaarde aan het woord komt. Samen lazen we de tekst
en zij reageerde op de dichter die God bidt hem niet te
verlaten in zijn ouderdom.
In de uitvaartdienst stond de trouwtekst centraal
waarmee in 1957 het huwelijk van Hans Oosterom en
Ton van Elteren werd bevestigd: ‘De eeuwige God is u
een woning en onder u zijn eeuwige armen’
(Deuteronomium 33.27).
Wij hebben afscheid van haar genomen in het
vertrouwen dat zij in die eeuwige armen voorgoed
geborgen is bij de Eeuwige God. Haar kinderen
kleinkinderen wensen wij dat vertrouwen toe nu zij
zonder Ton Oosterom verder moeten.
Moge haar gedachtenis tot zegen zijn!
Ds B. Aalbers

Zaterdag 7 september:
 autotocht
Vertrek vanaf ‘t Heycop om 13.30 uur en vanaf
de Pauluskerk om 14.00 uur.
Contactpersoon: Margreeth van Ingen ,
margreethvaningen@hotmail.com
 fietstocht
Vertrek van de Pauluskerk vanaf 13.30 uur.
Contactpersoon: Pieter Kaars,
pieter.kaars@gmail.com
 borrel
Welkom vanaf 16.00 uur.
 buffet
Start om 18.00 uur.
Contactpersoon: Jenny Wiersema,
j.wiersema68@kpnmail.nl
Zondag 8 september:
 taartenbuffet
Na de dienst.
Contactpersoon: Marianne Vedder,
familie@vedderdewit.nl
Wij hopen op een hoge opkomst en een geslaagd startweekend.
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Seniorenkring
We vervolgen de lezing van de Psalmen. Vandaag Psalm
90. Als altijd in de achterzaal van de Pauluskerk.
Donderdag 12 september, 14.30-16.00 uur, Pauluskerk,
achterzaal.
Onder leiding van ds. Bert Aalbers.

Voedselbank
Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht
voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig.
Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het
boodschappen doen één artikel extra koopt voor de
voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam,
wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom.
U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en
de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank
terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.
Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Bij Paulus in de leer
Een brief met impact
Ook in het Leerhuis van de Pauluskerk staat dit jaar de
apostel Paulus centraal. Vier avonden rondom de brief
aan de Romeinen. Een brief die op belangrijke momenten
een sleutelrol vervulde in de kerkgeschiedenis:
Augustinus (354-430), Maarten Luther (1483-1546), Karl
Barth (1886-1968).
We beginnen met een kennismaking: Wie was Paulus?
Waar groeide hij op? Wat is zijn (theologische)
achtergrond? Waarom vervolgde hij eerst de volgelingen
van Jezus? En waarom werd hij later zelf een volgeling?
Woensdag 18 september, 20.00 uur, Pauluskerk,
achterzaal.
Inleiding: ds. Bert Aalbers

Collecte Missionair 1 september 2019 Pauluskerk
Proef de kerk
Op 29 september is de landelijke actie kerkproeverij.
Kerkdeuren staan wagenwijd open voor mensen die niet
regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal
gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te
nodigen om eens een kerkdienst bĳ te wonen. Ook op
andere momenten zijn zij van harte welkom in de kerk.
De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen van
buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog
bijbelverhalen te lezen. Er wordt achtergrondinformatie
gegeven en er is aandacht voor de invloed van het
bijbelboek op onze taal, kunst, muziek en filosofie. De
bijbelverhalen worden verbonden met de eigen geloofsen zingevingsvragen van de deelnemers. Met uw bijdrage
steunt u missionaire initiatieven van de Protestantse
Kerk.

Vredesduiven maken
Doe je mee?
We gaan papieren, kartonnen en mogelijk houten
vredesduiven maken.
Met deze vredesduiven willen we ook de kerk en
mogelijk het dorp versieren, zodat de Vredesweek volop
in de aandacht komt. We hebben er dus veel nodig.
Kortom: een duif voor jezelf en de rest om in onze
omgeving te laten zien dat we vrede willen krijgen,
hebben en houden.
Data: woensdagen 11 en 18 september 2019,14.30 uur,
Pauluskerk, achterzaal.
Opgeven vóór 8 september bij Hans Schriever via
coördinatie@pauluskerkbreukelen.nl.

Collecte IZB 1 september 2019 Pieterskerk
De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangt
ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven
aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat
zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is hun passie
dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in
Christus komen en samen met zijn gemeente Hem
navolgen.
De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden neemt zij
haar plaats in de kerk in. Zij vindt het de grote uitdaging
van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit
gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te
maken voor een missionaire visie en aanpak. Zij ontdekt
steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis
van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot
belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van
God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons
gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van
het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van
de genade van God; de fundamentele betekenis van de
kerk in het handelen van God. Met hun kennis en
ervaring willen zij daarom de kerk en de plaatselijke
gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun
missionaire roeping.

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

Collecte HGJB 8 september 2019 Pieterskerk
Op 8 september is de collecte voor de HGJB, de
7

Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Goed kerkelijk
jeugdwerk is belangrijk. Het rust jongeren toe om te
leven voor Gods aangezicht. Want leven met God gaat
niet vanzelf. Jongeren mogen leren en ontdekken wie
God is, wie zij zelf zijn en waarom God hen oproept tot
een leven in afhankelijkheid en navolging.
De HGJB helpt kerkelijke gemeenten met materiaal voor
catechese en jeugdwerk, toerusting en training van
leidinggevenden in het jeugdwerk. Ook investeert de
HGJB in de levens van duizenden jongeren door
vakanties, scholierenweekenden, TOV-avonden en de
kerstconferentie. Om dit ook voor de komende generatie
mogelijk te maken zoekt men betrokken gemeenteleden,
(groot)ouders die willen investeren in goed kerkelijk
jeugdwerk. We kunnen niet zonder uw steun.
Namens de HGJB alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

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 Magda van Asselt, G.v. Nijenrodestraat
101, tel. 263276.
Bruikbare, verkoopbare spullen
Noemt u ze zoals u wilt: curiosa, vintage, antiek, of snuffelspullen... Ons maakt het niet uit. Wij zijn altijd op
zoek naar verkoopbare spullen voor de jaarmarkt voor de
kerk in juni. Hebt u zelf iets over, gaat u verhuizen of
kleiner wonen en moet u opruimen, of misschien moet u
een huis leegruimen? Vaak is het jammer om iets zomaar
weg te gooien, terwijl het nog goed is. Wij helpen u
graag door deze spullen bij u op te halen. Neemt u
contact op met Frans Atsma, 0346 264635, Ard Mak, 06
41394945, of Hans Schriever, 06 14489888. Dit kan het
hele jaar door. We maken dan een afspraak om langs te
komen.
De Rommelmarktcommissie

Collecte Jeugdwerk 8 september 2019 Pauluskerk
Kliederen in de kerk
Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor het
jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150
plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk
georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire
vorm van kerk-zĳn voor mensen van alle leeftĳden, maar
speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op
verrassende manieren aan de slag met een bĳbelverhaal.
In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen,
creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong
Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer
met heldere handleidingen, netwerkbĳeenkomsten en
programmamateriaal.

Amnesty International – PARAGUAY
INHEEMSE GEMEENSCHAP MOGELIJK VOOR
TWEEDE KEER VAN LAND VERJAAGD.
Op 1 september kunt u in beide wijkgemeenten vóór en
na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende
zaak: De inheemse Tekoha Sauce-gemeenschap in
Paraguay werd in de jaren ’70 van hun land verjaagd,
waar zonder hun instemming een waterkrachtcentrale
werd gebouwd. Drie jaar geleden keerden ze terug naar
een deel van hun land. Het staatsbedrijf dat eigenaar is
van de waterkrachtcentrale eist dit land nu weer op.
Mogelijk worden de Tekoha Sauce dus weer verdreven
van het land dat al zo lang hun woongebied is. De
Tekoha Sauce voeren een jarenlange strijd om het land
van hun voorouders, onder aanvoering van Amada
Martínez
en
Cristóbal
Martínez.
De
twee
gemeenschapsleiders komen op voor de rechten van de
Tekoha Sauce en claimen hun land terug bij de rechter.
Amada Martínez werd in verband met haar activisme
bedreigd door mannen in het uniform van de
waterkrachtcentrale. De Tekoha Sauce hebben het recht
om hun traditionele manier van leven te leiden op het
land waar ze al generaties lang wonen. Volgens zowel de
Paraguayaanse grondwet als internationaal recht mogen
zij niet van hun land gestuurd worden als zij daar niet
mee hebben ingestemd. Wij gebruiken een
voorbeeldbrief van Amnesty International naar de
president van Paraguay. Wij roepen hem op ervoor te
zorgen dat de inheemse Tekoha Sauce op hun land
kunnen blijven wonen. Als u meer wilt weten kunt u naar

Collecte Zending 15 september 2019
Bouw de kerk van Syrië weer op
Bĳna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n
14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste
balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam
maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en
beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor
Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan
hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist
die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel
van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop
voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen
zĳn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië
bĳ de opbouw van hun kerk. Doet u mee? In de derde
week van september organiseert Kerk in Actie een
landelĳke actieweek om mee te helpen aan de
wederopbouw van de kerk in Syrië.

G E Z A M E N L I J KE
BERICHTEN
Inloopochtenden in het Bonifatiushuis
Op dinsdagochtend 10 en 24 september 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
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de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende
acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden
en zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.
Ria van Voskuilen

De inleiding begint om 19.45uur bij de indrukwekkende
grafzerk van Daniel Verhaick in de Pieterskerk. De
Pieterskerk is open vanaf 19.30uur via de deur aan de
Straatweg. Na een kort bezoek aan het graf gaan wij de
avond voortzetten in het Bonifatiushuis (gelegen naast de
kerk).
Een grafzerk waar ontelbare mensen langs gelopen zijn
in de afgelopen 300 jaar en velen het prachtige
monument bewonderd hebben.
Wie is deze Daniel Verhaick, die geboren is in juni 1700
te Amsterdam?
Wie ligt er of liggen er in het graf van Daniel Verhaick in
de Pieterskerk?
In tegenstelling tot de vermelding op het graf liggen er in
totaal 5 Verhaicks in dit graf, tezamen met een kistje
doodsbeenderen van nog een familielid.
Een boeiende geschiedenis met nog veel vragen wordt
u/jou op deze avond verteld door Marjo van Dijk-Witjas
en Irma Gondrie, die een zoektocht door de archieven
gedaan hebben naar onze Daniel Verhaick.
Wij nodigen u uit om deze verrassende geschiedenis te
horen en mee te beleven.
Na afloop praten we gezellig door onder het genot van
een kopje koffie en/of een drankje
over het wel en wee van de familie Verhaick.
Als u/jij slecht ter been bent en graag deze boeiende
lezing mee wilt maken, bel dan Mieke Lodder
0627146479 of Truus den Hartog 0610673296.

Open monumentendag - Zaterdag 14 september 2019
Het thema van 2019 is “Plekken van plezier”: naar welke
monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun
plezier? Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum,
een park, een sportclub, een kerk of een café is, het barst
in ons land van de monumenten van ontspanning,
vermaak en vrije tijd.
De Pauluskerk en Pieterskerk zijn open van 10.00 -16.00
uur.
Muziek in de Pieterskerk
Zoals gebruikelijk op Open Monumentendag, staan de
deuren van de Pieterskerk open voor ieder die de kerk
wil bezichtigen. En zo zal zal er weer muziek klinken.
Het Koper Ensemble Breukelen, bestaande uit Dick en
Jan Groenendijk (bugel), Frans Nap en Joop Spijker,
Cees den Braver (euphonium), Wim Schuurman (besbas) en Jan De Wit (es-bas) brengen tussen 11.00 en
12.30 uur een afwisselend programma van Engelse
hymnes en Bachkoralen, liederen van Schubert,
opwekkingsliederen en dansen van Tielman Susato. Een
mooie gelegenheid om kinderen van dichtbij deze fraaie
instrumenten te laten zien en horen!
's Middags wordt het zo fraaie pas gerestaureerde Bätzorgel bespeeld door diverse organisten: dan is het niet
alleen een lust voor het oog, maar ook voor het oor.

Protestanse lezing 2019
23 aug 2019

Nationaal
Coördinator
Terrorismebestrijding
en
Veiligheid - Pieter-Jaap Aalbersberg - houdt de
Protestantse Lezing 2019. Het thema is 'Gestold
wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?'
Protestanten hebben het meeste vertrouwen in de
samenleving (sociaal vertrouwen)1. Uiteraard hebben
veel protestanten vertrouwen in kerken, maar ze hebben
ook meer dan anderen vertrouwen in de medemens.
Anderen groepen hebben aanzienlijk minder vertrouwen
in de samenleving. Sterker nog: uit recent
onderzoek2 blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen
maken over de polarisatie in de samenleving. En dat
ondanks het feit dat Nederland één van de gelukkigste
landen3 ter wereld is.
Hangen die zorgen over de tegenstellingen in Nederland
misschien samen met het gebrek aan vertrouwen in de

Het graf van Daniel Verhaick
Op dinsdag 3 september a.s. nodigen wij u/jou uit voor
een lezing/verhaal over het graf van Daniel Verhaick.
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medemens? En welke rol speelt secularisatie hierin? Is
hier wellicht een rol weggelegd voor de protestantse
traditie als ‘hofleverancier van vertrouwen’?
Over dit vraagstuk laat Pieter-Jaap Aalbersberg,
Nationaal
Coördinator
Terrorismebestrijding
en
Veiligheid, zijn licht schijnen tijdens de protestantse
lezing 2019 met als titel: Gestold wantrouwen. Een
onbedoeld effect van secularisatie?
De protestantse lezing vindt plaats op donderdag 31
oktober 2019 in de Koepelgevangenis in Arnhem.
Over Pieter-Jaap Aalbersberg.
Pieter-Jaap Aalbersberg (1959) is sinds 1 februari 2019
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid. Daarvoor was hij hoofdcommissaris van de
Politie in Amsterdam. In 2014, na de ramp met vlucht
MH17, gaf hij leiding aan de repatriëringsmissie in
Oekraïne.
Praktische informatie: Koepelgevangenis, Arnhem
Donderdag
31 oktober 2019,20.00-22.00 uur
Aanmelden via www.protestantsekerk.nl/lezing
De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel
statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt
jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).
1 Centraal Bureau voor de Statistiek - Samenhang en Welzijn 2017
2 Sociaal Cultureel Planbureau - Burgerperspectieven 2019|1
3 World Happiness Report 2019

COLOFON
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.
EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.
Bezorging: W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur0002l@planet.nl;
mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 20
Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst
Kerkdiensten via internet: www.kerkomroep.nl
Administrateur: Mw. M. Davids-Garritsen, Kerkplein 16, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-262692, email: m.davids@sdivad.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, 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 henkhansman@ziggo.nl
Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270
Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09
Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com
Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen
p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89

10

