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Voorwoord
Verbinding
Hierbij bieden wij u het jaarprogramma van de Pauluskerk aan voor het seizoen 2017-2018.
We hebben dit jaar gekozen voor het thema “verbinding”.
Juist in een wereld waarin we meer en meer lijken te leven op eilandjes en muren opgetrokken worden tussen bevolkingsgroepen, tussen ideologieën en religies, kansarmen en
kansrijken, groeit bij veel mensen het verlangen naar een toekomst van verbondenheid.
In de afgelopen jaren hebben wij met onze jaarprogramma’s het kijken over grenzen heen
willen stimuleren. Het is zo belangrijk buiten het vertrouwde te kijken, te zien dat er zo’n
veelkleurigheid aan mensen en ideeën bestaat. Wij hopen dat de lezingen, exposities,
gespreksgroepen, concerten en theologische onderwerpen meegeholpen hebben onze blik
te verbreden. Wij hebben in ieder geval geleerd hoe bijna ieder mens gedreven wordt door
levenslust, inspiratie, visioenen en dromen. Allemaal zoeken we op onze eigen manier en
vanuit onze eigen traditie naar een betere toekomst, naar geluk voor onszelf en voor deze
wereld. En waarom die dromen dan niet delen? Vandaar ons thema: verbinding.
Ook is er dit seizoen aandacht voor Maarten Luther. De publicatie van zijn academische
stellingen tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 is het symbolische begin van het
protestantisme. Dit jaar dus 500 jaar geleden. De scheuring in de Kerk lijkt natuurlijk weinig
van doen te hebben met verbinding, maar de aandacht die er dit jaar ook vanuit de RoomsKatholieke Kerk aan Maarten Luther wordt geschonken, maakt duidelijk dat we vanuit een
gedeelde geschiedenis willen blijven zoeken naar wat ons verbindt.
Wij hopen dat u ons programma aantrekkelijk vindt en dat er voldoende van uw gading is.
En we houden ons altijd aanbevolen voor suggesties voor het volgende seizoen.
Commissie Geloof en Cultuur
Marieke Versluys, Hans Schriever, ds. Harold Schorren
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Verbinding
Movies that matter van
Amnesty International
Datum woensdag 4 oktober 2017
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Samen met Amnesty Stichtse Vecht willen we in gesprek met elkaar over de mensenrechten,
met name die van kinderen. Daarvoor kijken we naar de documentaire “Vergeet mij niet”. Op
een Katwijkse basisschool doen de leerkrachten hun uiterste best leerlingen uit allerlei landen
een veilige leerplek te bieden. De 150 kinderen op de school verblijven in het plaatselijke AZC.
Wat het werk nog ingewikkelder maakt is dat het gevoel van veiligheid van de leerlingen onder
druk staat na een reeks gedwongen uitzettingen. Dan komt een hele nieuwe groep kinderen uit
oorlogsgebied Syrië op de school aan.
Na het bekijken van de documentaire is er een nagesprek met een deskundige van Amnesty.

Als woorden bloemen worden…
Schilderworkshop

Begeleiding 	Anja Meiborg en Julia Addink
Data donderdagen 12 oktober, 2 en 9 november 2017
Tijd 20.00 – 21.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
	Aantal deelnemers maximaal 10
Kunstenaar Peik Suyling begon 10 jaar geleden, bijna dagelijks bloemen te tekenen. Hij deed dat
in afzondering, voor zijn plezier, voor zichzelf. Het deed hem zó goed dat hij besloot ook met
ánderen bloemen te gaan tekenen.
Daarvoor ontwikkelde hij een speciale manier om samen te schilderen, die hij in heel verschillende contexten toepaste, zowel met volwassenen als met kinderen (zie ook de site: www.
alswoordenbloemenworden.nl). Het speciale is dat er altijd in stilte wordt geschilderd en dat er
na afloop niet gevraagd wordt over de tekeningen te praten. Gesprekken
kunnen natuurlijk ontstaan maar wat er gezegd zou kunnen worden mag
ook een bloem blijven.
Drie avonden gaan wij op deze manier met elkaar schilderen. Het is niet
belangrijk of u wel of niet kunt tekenen, want we tekenen uit de
fantasie. Het gaat om de concentratie en het creatief bezig zijn. Laat u
verrassen door materiaal, beweging en kleuren.
U kunt zich opgeven bij Julia Addink: jujohsteg@hotmail.com
Van hàrte welkom!
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Huub Oosterhuis
De Nieuwe Liefde

Spreker
Datum
Tijd
Plaats

Huub Oosterhuis
zondag 26 november 2017
15.00 uur
Pauluskerk

Wie kent theoloog, dichter, ex-jezuïet en voormalig
priester Huub Oosterhuis (1 december 1933, Amsterdam)
niet van zijn prachtige liedteksten, zijn poëzie en zijn boeken?
Oosterhuis was medeoprichter (1990) en tot 1998 directeur van het centrum De Rode Hoed in
Amsterdam. Eerder had hij in 1972 al De Populier opgericht, een centrum voor religie, politiek en
cultuur. In 1995 kwam mede op zijn instigatie het culturele, religieuze en politieke tijdschrift
Roodkoper tot stand, waarvan hij de hoofdredacteur was. Overigens kwam in de 21e eeuw de
nauwe samenwerking met De Rode Hoed ten einde, ook al werden daar op zondag nog wel
“s morgens om 11.00 uur de vieringen gehouden en heet de grote, voormalig remonstrantse
kerkzaal nu Oosterhuiszaal. Oosterhuis zag om naar weer een nieuw huis voor leerhuizen,
debatten, musische experimenten en andere bijeenkomsten.
Hij vond die mogelijkheid in De Nieuwe Liefde, een in het westelijk stadsdeel van Amsterdam
gelegen voormalig kerkelijk centrum en een wijnkoperij aan de Da Costakade. De Nieuwe Liefde
werd begin 2011 geopend. Hier vonden aanvankelijk ook de diensten van de studentenekklesia
plaats. De liturgische gemeenschap keerde met Pasen 2015 echter terug naar De Rode Hoed, nu
onder de naam “Ekklesia Amsterdam”.
Huub Oosterhuis zal in de Pauluskerk vertellen over zijn ideeën achter De Nieuwe Liefde. Welke
visioenen drijven hem? Welke Bijbelse notities zijn hierin leidend? En wat kunnen wij van dit
bijzondere verbindende initiatief leren? Op de website van De Nieuwe Liefde vinden we de
pakkende beschrijving: De Nieuwe Liefde is debat, bezinning en poëzie. Debat om het over de
wereld te hebben, bezinning om het over onszelf te hebben en poëzie om met woorden boven de
chaos uit te stijgen. In samenwerking met Boekhandel M. van Kralingen zal er ook een boekentafel worden ingericht, met daarop tenminste de twee meest recente titels, te weten “Alles
voor allen” en “Wolf en lam”.

Lichtjesavond

Kerken verbonden door licht en muziek
Datum vrijdag 15 december 2017
Tijd 18.30 – 21.00 uur
Plaats 	Pauluskerk, Pieterskerk en de
Johannes de Doperkerk
Alweer voor het zevende jaar is er in Breukelen een lichtjesavond, dit keer op vrijdag
15 december. Het is inmiddels een mooie traditie geworden, zo in de aanloop naar Kerst.
Enkele kerken zetten hun deuren weer wijd open. Een lint van licht verbindt de Pauluskerk,
Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk met elkaar. In de kerkgebouwen zal muziek te
beluisteren zijn. In de Pauluskerk kunt u genieten van het Koperensemble Breukelen.
5

Cultuur verbindt Stichtse Vecht

Politiek debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
Voorzitter
Datum
Tijd
Plaats

dr. Quirijn van den Hoogen
donderdag 15 februari 2018
20.00 uur
Pauluskerk

In het voorjaar 2017 is de notitie “Ambitie voor Cultuur” voor de Gemeente Stichtse Vecht
gepresenteerd. In de notitie staat o.a.:
Kunstenaars en cultuurmakers, verenigingen en organisaties, ondernemers en makers: zij weten
dat zij met hun activiteiten voortbouwen op de culturele rijkdom van het verleden, maar ook
plezier en geld opleveren in het hier en nu. Organisaties als de bibliotheken, (muziek)scholen,
kerken, fondsen en de gemeente zelf maken dit mogelijk omdat zij weten dat het bijdraagt aan de
sociale samenhang in de kernen, de leefbaarheid van de gemeente, de aandacht voor de ouderen,
jongeren en zwakkeren in de samenleving en in meer algemene zin: aan het geluk van het geheel.
“Ambitie voor Cultuur” is onder andere opgesteld om bouwstenen en handvatten te bieden
voor de verkiezingsprogramma’s van de partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2018. En daarover wil de Pauluskerk graag in gesprek met de vertegenwoordigers van
onze gemeentelijke politieke partijen. Hoe vertalen zij in hun programma’s de ambities uit de
notitie? Wat is cultuur eigenlijk? Welk verbindend belang stellen de partijen aan cultuur? En wat
hebben we daarvoor over?
Het politieke debat wordt geleid door dr. Quirijn van den Hoogen, docent Kunstsociologie en
Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig beleidsmedewerker cultuur van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Oecumenische Ontmoeting

Tijd voor elkaar, eten met elkaar
Datum zondag 18 februari 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Na zeer geslaagde oecumenische samenkomsten in de afgelopen seizoenen willen wij
u opnieuw uitnodigen voor een ontmoeting met meerdere geloofsgroepen uit Breukelen. We
zien elkaar tijdens de oecumenische vieringen zoals de Dienst van de Eenheid, de Vredesdienst
en de Pinksterviering in Boom & Bosch. Maar na een kop koffie scheiden onze wegen dan
eigenlijk weer veel te snel.
Op deze zondagmiddag nemen we de tijd voor elkaar. Niet om uitgebreid theologisch met
elkaar van gedachten te wisselen, maar vooral om elkaars tradities en gewoontes uit te
wisselen. Uit de verschillende kerken zal iemand een korte inleiding geven. Vervolgens gaan we
met elkaar aan tafeltjes in gesprek. Laat iedereen iets uit zijn of haar huis meenemen dat
volgens hem of haar veel zegt over de eigen cultuur en gewoontes. Zo zullen er vast interessante gesprekken op gang komen. Dan leren we elkaar echt kennen en tevens elkaars achtergrond. We hopen natuurlijk dat u iets wilt koken vanuit uw eigen traditie voor de gezamenlijke
maaltijd waarmee we aan het eind van de middag de oecumenische ontmoeting afsluiten.
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Mensen in verbinding

Lezing vanuit het boek: Mutiara, Molukse parels aan de Vecht
Inleiders
Datum
Tijd
Plaats

Sylvia Pessireron en Grace Bernardus
woensdag 25 april 2018
20.00 uur
Pauluskerk

Voor het boek “Mutiara, Molukse parels aan de Vecht” interviewden Grace Bernardus en Sylvia Pessireron een select gezelschap
Molukse en Nederlandse bewoners van Stichtse Vecht. Het
resultaat is een verzameling openhartige verhalen over de komst
van en het leven met nieuwe bewoners in Breukelen en Maarssen. Het contact
tussen Molukkers en Nederland dateert niet vanaf 1951, toen de groep van 12.500 man
(KNIL-soldaten met hun gezinnen) hier naartoe werd gebracht, maar vindt zijn oorsprong aan
het eind van de zestiende eeuw. Het is een grillige band die varieert van loyaliteit (met name
tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië) tot gewelddadige acties in de jaren 70.
Beide schrijfsters behoren tot de tweede generatie Molukkers en zijn in Nederland geboren.
Sylvia publiceerde o.a. twee romans over de geschiedenis van Molukkers in Nederland en was
coscenarist van “telefilm De Punt”. Grace filmde onder meer de geschiedenis van haar vader
waarin hij vertelt over zijn komst naar Nederland als “inlandse” matroos. Niemand van de
Molukse mannen vermoedde hoe groot de tol was die zij moesten betalen toen zij in Nederlands-Indië ervoor kozen om als beroepsmilitair te dienen.
De trauma’s van oorlog en onthechting én de veerkracht om te overleven zien de schrijfsters
terug in de nieuwe Nederlanders, vluchtelingen en statushouders. Via hun persoonlijke
verhalen houden de schrijfsters een pleidooi voor verbinding en solidariteit. Juist in deze tijd
vergt het moed om écht te luisteren naar het verhaal van je medemens. Zonder vooroordeel.
Mensen zijn immers verbonden door de bron die Liefde heet. De kunst is om die onder alle
omstandigheden te zien.

Sytze de Vries

Maria, de vrouw met de vele sluiers
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

ds. Sytze de Vries
donderdag 17 mei 2018
20.00 uur
Pauluskerk

De bekende theoloog, dichter en tekstschrijver Sytze de
Vries (Leeuwarden, 1 januari 1945) zal een lezing houden
over Maria, de vrouw met de vele sluiers. Wie is Maria? Wat
is haar ware gezicht? Voor protestanten komt zij vooral in de
adventstijd voorbij. Een goede katholiek zegt: “zij is er
gewoon altijd”. De traditie heeft dit Joodse meisje met vele
sluiers omhangen. Wat vertellen die tradities? En welke
plaats geeft de Bijbel haar? Met verhalen, illustraties en
ook met liederen wil Sytze de Vries deze sluiers zo
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doorzichtig mogelijk maken. Om tenslotte uit te komen bij de vraag: “Is er een oecumenische
visie op deze vrouw mogelijk?”
Sytze de Vries is vooral bekend als lieddichter. Zijn teksten zijn opgenomen in zowel het
katholieke “Gezangen voor Liturgie” als ook in het nieuwe protestantse Liedboek. Hij was
predikant achtereenvolgens te Peize, Purmerend en Amsterdam. Bijna twintig jaar was hij werkzaam in de Amsterdamse Oude Kerk, een kraamkamer voor liturgie en kerkmuziek. Daar werkte
hij samen met kerkmusici als Willem Vogel en Christiaan Winter. De Vries publiceerde o.m. een
aantal dichtbundels, liedteksten in o.a. “Zingend Geloven” en bewerkte psalmteksten in “Voor
de kinderen van Korach”. In 2002 verscheen “Tegen het donker: honderd liederen om samen te
zingen”. In 2012 “Het liefste lied van overzee, deel 1: zestig vertalingen en nieuwe teksten op
bekende Engelse melodieën”. In 2015 “Het liefste lied van overzee, deel 2: vijfenzestig vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën”.
Op donderdag 31 mei, Maria-Visitatie, zal er om 19.15 uur een gezamenlijke viering zijn in de
Johannes de Doperkerk. Na afloop is er dan een gesprek o.l.v. pastor Jos van Os en ds. Harold
Schorren over hoe de plaats en betekenis van Maria ook oecumenisch zinvol kan zijn en
verbinden. Zie voor verdere informatie onder: Liturgica en bijzondere diensten.

Tjerk Ridder: “Het leven is een reis”

voorstelling: try-out “In het Licht van Martinus”,
eventueel een deel “Trekhaak gezocht”
Inleider Tjerk Ridder
Datum mogelijk najaar 2017 of voorjaar 2018
Tjerk Ridder is theatermaker, muzikant en schrijver. Maar tegelijk:
reiziger, verteller en inspirator. De afgelopen jaren maakte hij
twee bijzondere symbolische reizen door Europa.
In juli en augustus 2017 start Tjerk een derde reisproject: In het
Licht van Martinus. Samen met zijn ezeltje Lodewijk maakt hij een sociaal-culturele pelgrimstocht langs de Europese culturele Martinus route van Parijs naar Utrecht. Dit
project gaat over: Delen.
Eerder reisde hij tijdens “Trekhaak Gezocht!” met een caravan, maar zonder auto van Utrecht
naar Istanbul: een uitzonderlijke liftreis, op zoek naar dromen, grenzen en gastvrijheid in
Europa. Hoe staan we met elkaar in verbinding is hier wezenlijk. We hebben elkaar nodig om
verder te komen.
Voor “Sporen van Vrijheid” ging hij op pad door de Benelux met zijn trekpaard Elvi, om
onderweg mensen te spreken over betekenis, belang en besef van persoonlijke vrijheid.
De oudere projecten hebben geleid tot bijzondere theatervoorstellingen, waarin Ridder zijn
toeschouwers in liedjes, beelden en vertellingen meeneemt op zijn reizen - en naar henzelf. Van
“Trekhaak Gezocht!” verscheen bovendien een boek.
Voor het project “In het Licht van Martinus” gaat Tjerk na zijn reis vanaf september een nieuw
programma maken. Bij de ontwikkeling van dit programma zal in de loop der tijd worden
proefgedraaid. Wij hopen als Pauluskerk dat Tjerk en zijn collega’s in de gelegenheid zijn om bij
ons een try-out te doen.
In ieder geval van harte aanbevolen, in Breukelen of elders.
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Luther
Luther

De verfilmde biografie
Datum maandag 30 oktober 2017
Tijd 19.30 uur
Plaats Pauluskerk
Op maandag 30 oktober willen we met u de film “Luther” kijken. Een dag later, 31 oktober,
is het Hervormingsdag. En dit jaar een bijzondere, want het is 500 jaar geleden dat
Maarten Luther zijn aanklachten tegen het machtsmisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk
uit en zo - ongewild - de eerste aanzet geeft tot een scheuring binnen de Kerk van het westen.
Wie is Luther? Wat bewoog hem? Zijn verhaal is verfilmd.
Als Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen
van God. Hij is echter een kritische student en zet openlijk vraagtekens bij de beslissingen van
Paus Leo X. Luther is er van overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing biedt. Als
hij zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkert, is er geen weg
meer terug...
Een dynamische, mysterieuze en zeer boeiende film uit 2004 met o.a. Joseph Fiennes,
Alfred Molina, Jonathan Firth, Sir Peter Ustinov en Claire Cox.
Na afloop van de film is er gelegenheid met elkaar door te praten.

Luthers Tischrede met middeleeuwse maaltijd
Tafelgesprekken met vrienden
Gastheren
Datum
Tijd
Plaats
Kosten
Opgeven

ds. dr. Bert Aalbers en ds. drs. Harold Schorren
zondag 19 november 2017
17.00 uur
Pauluskerk
€ 18,50
vóór 31 oktober bij ds. Schorren (zie gegevens achterin)

Het was bij Luther thuis altijd oergezellig. Luther hield zelf van kwinkslagen en hij was heel geestig.
Dat merk je heel duidelijk uit de vele, vele tafelgesprekken die door de gasten zijn opgetekend.
Luther was heel gastvrij. Iedereen kwam bij hem over de vloer. Altijd zaten er studenten aan
tafel, familieleden die het arm hadden en geleerden op doorreis.
Moeder Catharina verzorgde zelf de groentetuin en het vee en ze brouwde
zelf het bier. De maaltijden werden genuttigd in de grote kamer van het
voormalig augustijner klooster waar ze woonden.
Enkele vaste gasten kwamen op het idee om de woorden van Luther te
noteren. Dat is de laatste vijftien jaar van zijn leven gebeurd.
Op deze zondag nodigen we u uit voor een middeleeuwse maaltijd. Tijdens
de maaltijd zullen enkele van de gesprekken van Luther gelezen worden.
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“En Luther zingt er als een zwaan…” (Lied 737:18a)
Eredienst met Lutherliederen
Voorganger
m.m.v.
Datum
Tijd
Plaats

ds. dr. Bert Aalbers
cantorij
zondag 14 januari 2018
10.00 uur
Pauluskerk

“Een vaste burcht is onze God” is - zeker bij oudere gemeenteleden - bekend als het Lutherlied.
Maar wist u dat Maarten Luther nog veel meer kerkliederen geschreven heeft? Ruim veertig, waarvan sommige met muziek. Daarmee leverde hij een indrukwekkende bijdrage aan de ontwikkeling
van het kerklied in de volkstaal. Reden genoeg voor een speciale kerkdienst met alleen maar
Lutherliederen. Ds. Aalbers heeft zich verdiept in de Lutherliederen en is deze zondag onze gids.

Expositie Luther en Lutherse Kerk
Museum Catharijneconvent Utrecht

	Reisleider ds. Harold Schorren
Datum zaterdag 20 januari 2018
Tijd 9.00 uur
Plaats vertrek vanaf de Pauluskerk
Kosten € 30,- inclusief lunch
We gaan deze dag allereerst naar het Museum Catharijneconvent om de expositie “Luther” te
bekijken. Het museum schrijft over Luther en de expositie:
“Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist,
vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het
jaar? Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling “Luther” op zoek naar de onbekende
man achter de icoon van 500 jaar Reformatie. Deze cultuurhistorische tentoonstelling brengt
Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de
kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten,
schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe
middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie.
De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij
steeds voelbaar.” Na de lunch gaan we naar de Lutherse Kerk in Utrecht waar we een korte
rondleiding krijgen. Deze kerk in de Hamburgerstraat is in gebruik door de Evangelisch-Lutherse
Gemeente van Utrecht. Het oudste gedeelte van de kerk is de voormalige kloosterkapel van het
Ursulaklooster uit 1412. Oorspronkelijk was deze vijftiende-eeuwse kapel waarschijnlijk voorzien van
een nonnengalerij, zoals dat nog te zien is bij de kapel van het voormalige Agnietenklooster (thans
Centraal Museum). Op de kapel bevindt zich nog de dakruiter. Na de Hervorming kreeg de kapel
verschillende bestemmingen totdat zij in 1743 gekocht werd door de Lutherse Gemeente. Het
voormalig kloosterterrein lag ingeklemd tussen bebouwing aan de Hamburgerstraat, de Lange
Nieuwstraat, de Oudegracht en de Abraham Dolesteeg. Om toegang tot de kapel te krijgen werden
enkele huizen in de Hamburgerstraat opgekocht. Op de plaats daarvan werd een nieuwe vleugel
gebouwd naar ontwerp van Jan Cloppenburg met een zware gevel in Lodewijk XIV-stijl. Op de gevel
prijkt het jaartal van de opening, 1745. Het interieur werd vernieuwd in 1826.
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Exposities
De Kerk viert

Expositie 24 augustus – 10 september 2017
Opening zondag 27 augustus 2017
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Van donderdag 24 augustus t/m zondag 10 september zal er in de Pauluskerk een expositie zijn
met de titel “de Kerk viert”. In deze periode vallen het startweekend en de Open Monumentendag. Met deze expositie willen we de bezoekers een beeld geven van wat er zoal in een kerk
gevierd wordt en wat de achtergronden zijn. Zo is er aandacht voor de Doop, het Avondmaal,
het huwelijk, de kerkelijke feesten als Kerst en Pasen, het liturgische jaar, het gebruik van
liturgische kleuren en ambtsgewaden. Ook het Woord mag niet ontbreken en daarom zal er een
tafel ingericht worden met Bijbels.
De doopjurken, trouwfoto’s, Bijbels en andere zaken zijn allemaal ingebracht door onze
gemeenteleden.

Els Lemkes

Stof tot grafiek/grafisch linnen
Expositie 14 september - 20 november 2017
Opening zondag 17 september 2017
Tijd 12.00 uur
Plaats Pauluskerk
Els Lemkes, beeldend kunstenaar, woont en werkt in Laag Keppel.
“Door het verdwijnen van veel boerderijen, o.a. in de Achterhoek, gaat een historische traditie
verloren. Dit culturele erfgoed wil ik proberen te behouden. Ik wil recht doen aan het antieke,
handgeweven boerenlinnen door het te transformeren naar kunst die vragen oproept en stille
getuige wil zijn…..
Dit doe ik met respect voor het bijzondere weefsel door plooien, stikken, scheuren en spannen,
zonder het linnen te combineren met andere materialen. Soms voeg ik kleur toe. Waar mogelijk
laat ik de roodgeborduurde monogrammen zien, als knipoog naar het verleden.
Ik kreeg vele rollen linnen en lakens van mijn schoonmoeder, die tot 1975 op een boerderij in de
Achterhoek heeft gewoond”.
www.elslemkes.nl

11

Busse Weidema

Expositie 23 november 2017 - 11 februari 2018
Opening 26 november 2017
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Busse Weidema woont en werkt in Utrecht. Zijn schilderijen
zijn te herkennen aan de geraffineerde techniek en de
persoonlijk beladen onderwerpkeuzes. Hij creëert met olieverf verstilde
beelden in intense kleuren. Hij schildert de magie van de werkelijkheid.
Zijn serie “Vliegende Kleedjes” heeft hij gemaakt vanuit de kleinschaligheid van huiselijk geluk,
spelende kinderen op een kleed. In zijn “Horizonserie” heeft hij vaak een wit veld geschilderd
als teken van ruimte, je eigen blikveld. De serie “Schilderijen met Steentjes” heeft hij gemaakt
naar aanleiding van het overlijden van een goede vriendin. Op Joodse graven liggen altijd
steentjes. www.busseweidema.nl

Sander Bosman en Koen Schriever: Kruiswegstaties, Lijden in Graffiti
Veertigdagentijd: 14 februari - 1 april 2018
Opening 18 februari 2018
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
De kruisweg van Jezus wordt al eeuwenlang gepredikt, verkondigd, verteld en geanalyseerd.
Naast het Bijbelse verhaal over deze lijdensweg, heeft in de loop der jaren de verbeelding ook
haar werk gedaan en is het verhaal in beeld gebracht in veertien staties. Het mooie aan dit
verhaal is dat de tijd waarin het zich afspeelt niets afdoet aan de lessen die wij hieruit kunnen
leren, wat soms verder gaat dan “je zonden zijn je vergeven”. In deze tentoonstelling van
14 staties, wordt de nadruk gelegd op het lijden van deze tijd, depressie, burn-out, continu druk
zijn, vermoeidheid, hoge verwachtingen en het succes dat we allemaal willen.
Een voorproefje? Statie één: de uitlevering van Jezus. Pilatus roept drie maal: “ik vind geen
schuld in deze mens”. Wat hiermee wordt verteld is dat de onschuld weerloos is in deze wereld
van geweld. Hierbij is Jezus weerloos en is het geweld fysiek, maar dit is in deze tijd, zeker in
het Nederlandse systeem ondenkbaar. Onschuld en geweld krijgen vandaag de dag een totaal
nieuwe betekenis. Onschuld in de vorm van de emotioneel kwetsbare mens en geweld als de
24-uurs maatschappij waarin je moet presteren, waar 100% eigenlijk niet genoeg is en waarbij
alles wat je doet leuk, interessant en knap moet zijn. Dit is een vorm van geweld waar een grote
groep weerloos tegen is waarbij we lijden in de vorm van depressie of een burn-out. Maar is dit
lijden nodig? Is het goed, is het slecht? Of is dit een les waar we iets van kunnen leren zodat we
op een andere manier naar depressies gaan kijken, waarbij we onszelf en de mensen om ons
heen gaan steunen in plaats van veroordelen omdat ze het geweld van deze wereld niet
kunnen verdragen.
Verwacht bij de tentoonstelling niet de beelden waarbij Jezus zijn houten kruis draagt, maar
juist de betekenis van het kruis anno 21e eeuw en de lessen die wij hiervan kunnen leren,
gelovig of niet. Vergeet heel even het verhaal zoals je dit al kent en laat je verrassen en
inspireren door dit verhaal door een andere bril te bekijken.
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Henny Suidman

Expositie 5 april - 19 mei 2018
Opening 8 april 2018
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Henny Suidman (1947) woont en werkt in
Breukelen. “Al tijdens mijn schooljaren vond ik
tekenen een leuk vak. Het waren met name de
“missiehutjes”, die ik goed kon tekenen. Ik
droomde over de missiezusters in de tropen. Een echt blij gelovig katholiek gezin, dan
ook op school bij de nonnen. Mijn middelbare school deed ik in Amsterdam: “De Industrieschool
voor vrouwelijke jeugd” aan de Weteringschans (nu academie De Schans). Een school waar ik
leerde vrij te mogen denken, te zijn, te doen. Het creatieve, het vrije heeft mij sterk gevormd. Het
was een opleiding tot lerares in het nijverheidsonderwijs.
Toch koos ik in 1966 voor de opleiding tot verpleegkundige, (uitspraak van mijn moeder: kies een
beroep, waar je overal in de wereld mee terecht kunt). Daarna werkzaam op Spoedeisende
Hulpafdelingen en in de hospitia in Wilnis en Vleuten; gouden jaren.
In het begin schilderde ik op hout; daarna aquarellessen bij Stef de Graaf van 1989-1995. Hier ligt
voor mij de basis wb. het aquarelleren/het kijken. Daarna schilderen bij Andre van Putten in
Maarssen (waar ik meerdere technieken leerde te gebruiken) en bij Artivaria in Utrecht, bij Frans
Hazelzeth in Doorn en Leusden.
Het is een feest om vrij en abstract te kunnen werken. Schilderen is voor mij een manier van
kijken en beleven. De schoonheid en tragiek verwerken en dat vast willen leggen in welke vorm
dan ook. De waarde van de mens en de natuur staat centraal, de mens staat centraal”.

Ans Schutten

Expositie 24 mei - 12 augustus 2018
Opening 27 mei 2018
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Ans Schutten uit Loosdrecht studeerde in 1973 af aan de toenmalige
“Amsterdamse Mode Akademie”. Daarna volgden schilderlessen in landschap
en portret. Het werk van Ans is geïnspireerd door de natuur. Vooral het
vulkanische eiland La Palma is regelmatig onderwerp van haar schilderijen en
tekeningen, maar ook reizen naar andere landen en de Nederlandse natuur
zijn aanleidingen voor haar werk. Het werk is veelal figuratief, maar vroeger en
de laatste tijd weer opnieuw, soms geabstraheerd.
De schilderijen zijn in olieverf, voor de tekeningen werkt ze graag met soft
pastels en verder ook met potlood, inkt en wax aquarel potloden.
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Bas Lobik

Expositie 16 augustus t/m 18 november 2018
Opening 19 augustus 2018
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Bas Lobik woont en werkt in Utrecht. “Waar mijn schilderijen over
gaan? Ik weet niet precies waar ze over gaan. De verf gaat wel ergens over; in ieder geval
gelukkig over het linnen. Daarna over de vorige verflagen; heel veel lagen. Soms werk ik er
langer dan een jaar aan. De werken gaan wel over tijd, die op deze wijze opgeslagen is. De vorm
waarin ik het doe heeft voor mij iets van een gebouw, waarin stilte is. Misschien wel een
kerkgebouw, waarin niet gepraat wordt. Mensen zien er ook een opengeslagen boek in, maar
dan zonder woorden, denk ik. Ik zie verf meer als materie, een middel, waarmee ik de ruimte
inneem”. www.baslobik.nl

Muziek, theater
en literatuur
Voorstelling

“Griezelen” van Tosca Menten
Datum zaterdag 7 oktober 2017
Tijd 16.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,	Aanmelden via Boekhandel M. van Kralingen (organisator)
Tosca Menten (Woerden, 11 december 1961) is een Nederlandse kinderboekenschrijfster.
Menten ging na het gymnasium naar de kunstacademie. Daarna werkte ze dertien jaar als
docente tekenen en kunstgeschiedenis in het voortgezet onderwijs. Sinds 2003 is zij fulltime
schrijfster bij uitgeverij Van Goor en publiceerde zij naast boeken ook verhalen in onder andere
Okki, Maan Roos Vis, Rom Pom Pom en Tina. Vanaf 2005 komen haar boeken ieder jaar voor op
de longlist voor de Prijs van de Nederlandse Kinderjury.
De voorstelling van deze middag heeft als thema “Griezelen”. Dat is ook de thematiek van de
kinderboekenweek. Het belooft een spannende middag te worden, misschien komen Goos en
Dummie de mummie wel langs. Een leuke namiddag voor uw kinderen en u.
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Lezing Murat Isik en Chris Polanen
Schrijvers in gesprek

Datum vrijdag 3 november 2017
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
	Aanmelden	via Boekhandel M. van Kralingen (organisator)
Deze avond zijn twee schrijvers in Breukelen die als gemeenschappelijke factor hebben:
Amsterdam Z.O.. Aandacht voor hun boeken en ook voor wat ze samenbrengt. Wij zijn
benieuwd; u ook? Kom dan naar de Pauluskerk. Naast de lezing wordt ook een drankje
geschonken.
Murat Isik (Izmir, 1977) is een Nederlandse schrijver en jurist van Zaza-Turkse afkomst. Isik
studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en San Francisco State
University. Zijn eerste prijs kwam voor zijn korte verhaal “De purperen citroen” tijdens het
kunst- en cultuurfestival Juni Kunstmaand van 2007. Dit verhaal is door regisseur Thomas
Bijsterbosch vertaald in een theaterstuk. In 2011 kreeg hij de El Hizjra Literatuurprijs voor het
korte verhaal “De laatste reis”. In 2012 kwam zijn eerste roman uit: “Verloren Grond”, waarvoor
hij de Bronzen Uil Publieksprijs kreeg. “Verloren Grond” vertelt de familiegeschiedenis van zijn
ouders in Oost-Turkije. In 2017 kwam zijn tweede roman uit: “Wees Onzichtbaar”. Dit verhaal
speelt zich af in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer, waar Isik is opgegroeid.
Chris Polanen (1963) is dierenarts in Amsterdam-Zuidoost. De in Suriname geboren en getogen
auteur kwam op twintigjarige leeftijd naar Nederland en begon te schrijven om met zijn
heimwee naar Suriname om te gaan. Hij schreef columns en korte verhalen die zowel in
Suriname als in Nederland verschenen. Zijn korte verhaal “Carnaval” won in 2011 de verhalenwedstrijd van De Ware Tijd Literair, de belangrijkste literaire prijs in Suriname. In “Waterjager”
(mei 2017) schept Polanen een exotische, droomachtige wereld en neemt hij de lezer mee in
een wervelend verhaal over broederliefde, ontheemding en heimwee.

Bach Cantates

Barokensemble en zangers van het Utrechts Conservatorium
o.l.v. Heiko ter Schegget
Data	zondagen 5 november 2017, 4 februari 2018
en 15 april 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Op zondag 23 maart 2014 werden voor het eerst Bach Cantates ten gehore
gebracht in de Pauluskerk. Het concert trok meteen veel bezoekers. Bach spreekt
klaarblijkelijk op een bijzondere manier de mensen aan. Ook de uitvoerenden, de jonge
studenten van het Conservatorium te Utrecht, en docent Heiko ter Schegget zijn nog steeds
erg enthousiast. Niet in de minste plaats vanwege de prachtige ruimte en de goede akoestiek.
En zo krijgen ook deze studenten de benodigde podiumervaring. De Bach Cantates in de
Pauluskerk zijn inmiddels een traditie geworden.
In dit seizoen zullen er drie uitvoeringen plaatsvinden. Iedere cantate van Bach kent een
andere orkestbezetting. Waar nodig zal er aanvulling komen van studenten van de
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conservatoria van Amsterdam (via Lieve Geuens) en Den Haag. Met de keuze van de cantates
zal rekening gehouden worden met de liturgische plek in het jaar.
Niet iedereen is bekend met de religieuze taal die Bach in zijn cantates verwerkt, zelfs niet altijd
voor de doorgewinterde kerkganger. Daarom zal bij iedere uitvoering een korte en luchtige
theologische uitleg bij de teksten gegeven worden door ds. Schorren, ds. Aalbers of een andere
theoloog om inzicht te krijgen in de samenhang tussen muziekbeeld en tekst.
Heiko ter Schegget studeerde blokfluit aan het Utrechts Conservatorium bij Leo Meilink
en Marion Verbruggen. In 1981 sloot hij deze studie af met het examen solospel. Als solist
concerteert hij regelmatig in Europa, Amerika, Japan en Israël. Tevens treedt hij op met
ensembles en orkesten zoals The Amsterdam Baroque Orchestra en de Nederlandse Bachvereniging. Hij werkte mee aan vele cd-producties, o.a. de opnames van de complete Bach
Cantates o.l.v. Ton Koopman. Uit vele delen van de wereld komen studenten naar het Utrechts
Conservatorium, waar hij hoofdvak blokfluit en kamermuziek doceert.
De concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter
bestrijding van de kosten.

Kerstconcert

Kerstsfeer met dubbelkwartet Octare
Datum vrijdag 22 december 2017
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Het jaarlijkse Christmas Carols concert wordt dit keer verzorgd door dubbelkwartet Octare.
Een kleine groep zangers dus waardoor zij een intiem concert kunnen neerzetten met een
warme sfeer in aanloop naar Kerst. Natuurlijk is er ook samenzang en een kerstverhaal. Na
afloop is er heerlijk gebak en warme drank om alvast in de stemming te komen voor Kerst.
Octare is een dubbelkwartet dat bestaat uit twee zangers van elke stemgroep (sopraan, alt,
tenor en bas). Dit geeft hen de mogelijkheid om tot achtstemmig vocale werken uit te voeren.
Alle stemsamenstellingen zijn uitvoerbaar. Daardoor heeft het koor een ruime keuze uit werken
en uitvoeringsmogelijkheden. De keuze van de stukken wordt onderling bepaald. De zangers
van Octare proberen veel uit en wat ze mooi vinden komt op het repertoire. Hierbij houden ze
rekening met de tijd van het jaar en de sfeer waarin een concert is bedoeld. Geen genre gaan zij
uit de weg. Ze zingen zowel werken uit de renaissance, de barok, de romantiek, als uit de
20e eeuw; en dat voornamelijk a-capella. Soms worden ze begeleid door piano. Octare is
ontstaan doordat een aantal zangers elkaar in allerlei koren en projecten tegenkwam en de
behoefte deelde om in kleine bezetting te zingen. In zo’n kleine bezetting komt het nog meer
aan op de individuele bijdrage aan het studieproces en de uitvoering. Het is in die zin vergelijkbaar met een kamermuziekensemble. Het zoeken naar de juiste samenklank is een inspirerend
en spannend avontuur, waarbij je elkaar blindelings moet kunnen vertrouwen. Octare werkt
zonder dirigent. Soms fungeert een van de zangers als primarius, die het tempo bepaalt en de
inzetten aangeeft. Ter ondersteuning vragen zij een paar keer per jaar een zanger of dirigent
om hen te coachen bij bepaalde werken.
Octare zingt regelmatig als gastcantorij in de kapel van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam.
Rond de Kerst zingt het koor voor de patiënten altijd met veel plezier kerstliederen in de hal
van de ziekenhuisafdelingen.
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Jong Talent

Sweelinck Academie Amsterdam
Datum zondag 14 januari 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,Op 14 januari 2018 zorgen leerlingen van de Sweelinck Academie,
de nationale opleiding voor jong toptalent van het Conservatorium van Amsterdam,
voor een sprankelend concert. Graag geeft de Pauluskerk een podium aan jonge getalenteerde
mensen om ervaring op te doen.
Op de Sweelinck Academie heeft men docenten en faciliteiten in huis om de jonge musici op
hoog niveau te begeleiden. Ze krijgen les van gespecialiseerde hoofdvakdocenten die al jaren
ervaring hebben in het coachen van jonge talenten. Door hun inzet, betrokkenheid en hun
specifieke vakkennis zijn zij in staat de muzikale mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De
jonge leerlingen spelen veel samen met medeleerlingen, volgen masterclasses en geven
concerten. Kortom: de leerlingen hebben het talent en de motivatie, de docenten helpen hen
om als musici tot volle bloei te komen.
De leerlingen van de Sweelinck Academie geven concerten op verschillende podia, zoals de
Kleine zaal van het Concertgebouw, en winnen veelvuldig prijzen bij jeugdconcoursen in
binnen- en buitenland.

Nederlandse en Russische liederen
Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn

Datum zondag 11 maart 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,Lieve Geuens (sopraan) en Hein Hoogendoorn (piano) zullen op 11 maart 2018 een programma
verzorgen met Nederlands poëtisch repertoire van o.a. Guido Gezelle, Lodewijk Mortelmans,
Jurriaan Andriessen en Antoine Oomen en, voor wat meer vuurwerk, Russisch repertoire van
o.a. Tsjaikovski en Rachmaninov. Het belooft een heel afwisselend en apart concert te worden
met bekend en minder bekend werk.
Lieve Geuens, sopraan, is geboren te Antwerpen. Zij studeerde aan het Conservatorium te
Utrecht in zowel lichte als klassieke solozang, en is cum laude afgestudeerd voor veelzijdige
expressiviteit. Zij heeft klassieke zang gestudeerd bij o.a. Gabriëlla Boré, Eugenie Ditewig en
Cora Cannemeyer. Masterclasses volgde zij onder anderen bij Pedro Paolo Neves te Parijs. Lieve
heeft met de vertolking van opera aria’s een internationale carrière gemaakt en richt zich de
laatste jaren naast de uitvoeringen van opera aria’s ook op concerten met lied- en oratorium-repertoire.
Hein Hoogendoorn, pianist, is geboren te Groningen. Hein is afgestudeerd als uitvoerend
musicus (solist) aan het Conservatorium van Groningen. Hij heeft gestudeerd bij o.a. Rob van
Deinse. Verder volgde hij masterclasses bij Noel Lee, Vladimir Tropp en vele anderen. Naast zijn
solistisch werk heeft Hein als begeleider van zangers een eigen plek veroverd in Nederland.
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Leerlingenavond Lieve Geuens
Datum vrijdag 6 april 2018
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree gratis
Onze lyrische “huissopraan” Lieve Geuens geeft in haar huis in
Breukelen privézanglessen. Een boeiende mix van leerlingen die
zich specialiseren in jazz, musical, lichte muziek en klassiek. Om de
leerlingen ervaring te geven in het optreden voor publiek is er op vrijdag 6 april
2018 een leerlingenavond in de Pauluskerk. Voor iedereen toegankelijk. Een heerlijke avond met
diverse muziekstijlen gebracht door veelal jonge zangers en zangeressen.

Shtetl Band Amsterdam

Nederlands enige village-klezmerband
Datum zondag 10 juni 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,Wie van klezmermuziek houdt, mag dit concert van de Shtetl Band Amsterdam niet missen!
Een melodie zal nooit twee keer hetzelfde klinken bij Shtetl Band Amsterdam. De schat aan
variaties en versieringen is eindeloos en de musici stimuleren elkaar tot grote hoogte om
samen te ontdekken hoe de muziek hier en nu zal klinken. Geen prefab arrangementen, geen
kant en klare oplossingen, maar spontaniteit en echtheid vormen het cement van dit hechte
ensemble. Spannende eigen composities worden op een geraffineerde manier gecombineerd
met de beeldschone melodieën uit de shtetls: de Joodse Anatevka-dorpjes uit het oude
Oost-Europa. In haar 10-jarig bestaan boekte Shtetl Band Amsterdam grote successen op
binnen- en buitenlandse concertpodia
en de speellijst van de groep is
imposant.
Bij Shtetl Band Amsterdam trekken
heimwee en geluk samen op. Het
resultaat is een diepgaand en feestelijk
programma, dat vooral over het leven
zelf gaat. Het leven als grootste goed,
Jiddischer kan je het niet krijgen! Het
ensemble voelt de plezierige noodzaak om dit alles te delen met het
publiek. En wat de band betreft
horen publiek en ensemble onlosmakelijk bij elkaar. Gedurende 10 jaar
Shtetl Band Amsterdam is er een
betrokken klezmer-society ontstaan,
waarin toehoorders en musici één
zijn geworden.
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Geloof en leven
Dementie

En geestelijke zorg?
Spreker ds. Annemarie Roding - Schilt
Datum dinsdag 5 september 2017
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Er wordt de laatste tijd veel gesproken en geschreven over dementie. En het lijkt wel of er
steeds meer mensen zijn die lijden aan een vorm van dementie. We kennen allemaal wel iemand
die dementeert, bijv. een familielid, iemand uit de vriendenkring, een buurtgenoot, een lid van
de kerk…..
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de
hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor
ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.
Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body
dementie veel voor. Over wat dementie is, heeft Joke Janse in 2016 een lezing gehouden.
Maar het gaat er niet alleen om dat we weten wat dementie is. We willen vooral proberen te
begrijpen hoe we met dementerenden om moeten gaan. Hoe bieden we geestelijke zorg aan
dementerenden binnen onze kerk? Is pastoraal bezoek zinvol en hoe geef je dat vorm? Dit zijn
vragen waarover we het op dinsdag 5 september gaan hebben.
Ds. Annemarie Roding - Schilt zal deze avond verzorgen. Zij schreef het boekje : “De Dementie-vriendelijke Kerk“. Dit boekje is bestemd voor iedereen die zich in gemeente of parochie
bezighoudt met de pastorale zorg. Niet alleen voor “kerkelijke professionals” en ambtsdragers,
maar ook voor betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel voor hun naasten inzetten.
Natuurlijk is het boekje ook ondersteunend voor hen die in hun persoonlijke omgeving zorgen
voor iemand die lijdt aan dementie. “De Dementie-vriendelijke Kerk” is vooral een praktisch
boekje, met tips, aanwijzingen en voorbeelden.
Annemarie Roding - Schilt is predikant - geestelijk verzorger. Ze werkt bij Careyn, in verpleeghuis Grootenhoek te Hellevoetsluis.

Bijbelquiz

En liederen van Sytze de Vries
Spelleiders
Datum
Tijd
Plaats

Wim Kaars en ds. drs. Harold Schorren
donderdag 26 oktober 2017
20.00 uur
Pauluskerk

Hoe groot is uw kennis van de Bijbel? Weet u wie de moeder van Dina is? Welke profeet moet
van de Heer naar de werkplaats van de pottenbakker? Hoeveel vissen waren er bij de vijf
broden? En in welke brief wordt Febe of Phoebe genoemd? Lastige en minder lastige vragen
waarbij u tijdens de Bijbelquiz mag kiezen uit meerdere antwoorden.
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Het wordt een boeiende avond waarin we zowel
spelen in teams als individueel.
De avond is voor jong en oud. En ook al weet u niet
alle antwoorden, dan zult u zeker met nieuwe
Bijbelkennis verrijkt naar huis gaan.
Tussen de spelrondes zullen we met elkaar enkele
prachtige liederen zingen met teksten van
Sytze de Vries.

Met Markus op weg

Achtergronden bij het Evangelie
Inleiding ds. dr. Bert Aalbers
Datum	woensdagen 8 november 2017,
10 januari en 7 februari 2018
Tijd 20.00 - 21.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
In het kerkelijk jaar 2017-2018 staat de meeste zondagen het
Evangelie van Markus op het leesrooster. Het is het oudste,
het kleinste en het meest dynamische Evangelie. Markus
schreef het voor de vervolgde christenen in Rome en dat is op elke bladzij te merken.
Op drie avonden willen we bij Markus in de leer gaan.
We beginnen met de achtergronden: wie zijn de lezers? Wie is de auteur? Wat wil hij bereiken?
Op de tweede avond de eerste acht hoofdstukken in vogelvlucht.
De laatste avond volgen wij de weg van Jezus naar Jeruzalem vanaf Markus 8:22 via lijden en
kruis naar Pasen.
Bert Aalbers was naast zijn werk als predikant in Maarssen, vele jaren docent Nieuwe
Testament aan de Hogeschool voor Theologie NBI/Windesheim in Utrecht.

Koran met Maria
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

ds. dr. Gé Speelman
woensdag 15 november 2017
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Leren van de Koran over Maria. De verhalen uit de Koran en uit
de Bijbel zijn afkomstig uit een bestaande verhalenschat in het
Midden-Oosten. Dat geldt ook voor het verhaal van de
aankondiging door de engel aan Maria dat zij van Godswege
een zoon zou ontvangen. Wat voor accenten worden gelegd
in de Koranvertelling van dat gebeuren en waar zitten
opvallende verschillen en overeenkomsten met het verhaal uit
Lukas?
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7e editie Kerstwandeling Landgoed Nyenrode
Het geboorteverhaal

Datum zondag 17 december 2017
Tijd vanaf 16.00 uur
Plaats Landgoed Nyenrode
Inschrijven www.kerstwandelingbreukelen.nl
Beleef samen met uw familie of vrienden en kinderen onder
begeleiding van een verteller het geboorteverhaal van Jezus. Een
prachtige wandeling op landgoed Nyenrode. Mocht u/je
mee willen doen aan dit evenement als speler of verteller, decorbouwer of -afbreker… aarzel
dan niet en mail ds. Harold Schorren via h.h.schorren@gmail.com. Ed Rosbergen zal ook dit jaar
de regie ter hand nemen.

Bijbel lezen met (klein)kinderen
Thuis en in de kerk

Inleider Wilma van de Veen, NBG
Datum donderdag 22 maart 2018
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje?
En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen?
Samen met (klein)kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je
kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Hoe verbinden ze dat met hun
eigen leven? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen?
Op donderdag 22 maart geeft het Nederlands Bijbelgenootschap een interactieve presentatie
met als thema “Bijbel lezen met (klein)kinderen”. Met elkaar gaan we aan de slag met de vraag
hoe je én het kind én het Bijbelverhaal centraal stelt. De presentatie is gericht op Bijbel lezen
met kinderen thuis of in de kerk.
Elk kind is uniek en heeft andere voorkeuren om op speelse en natuurlijke wijze in aanraking te
komen met de Bijbel. Uitwisselen van vragen, tips en tools:
allemaal zeer welkom op deze avond. Wilma van de Veen,
regiocoördinator van het NBG, zal het programma vorm
geven.
In deze presentatie:
• k rijg je handvatten om met plezier met (klein)kinderen
in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
• s ta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed
daarvan
•d
 enk je na over het samen ontdekken van (creatieve)
mogelijkheden
•o
 ntdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van
een kinderbijbel
Het wordt een actieve avond, die u als (groot)ouder
niet mag missen!
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Bewust Bijbel lezen
Stoeien met teksten

Gespreksleiding
Data
		
Tijd
Plaats

ds. drs. Harold Schorren en ds. dr. Bert Aalbers
2017: woensdagen 13 sep., 11 okt., 8 nov., 13 dec.
2018: woensdagen 10 jan., 7 feb., 14 mrt., 11 apr., 9 mei, 13 jun
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Iedere 2e woensdag van de maand (in februari de 1e i.v.m. Aswoensdag) buigen we ons over
Bijbelse teksten die de zondag daarna in de kerk klinken. Wat zeggen teksten ons bij een eerste
lezing in ons persoonlijk bestaan? Welke verschillen zien we tussen diverse vertalingen? En
natuurlijk krijgt u achtergronden bij het ontstaan van de teksten en de schrijvers. Boeiende en
leerzame avonden waardoor verhalen bewuster beleefd worden.
Op de woensdagen 8 november, 10 januari en 7 februari zal ds. Aalbers dieper ingaan op de
achtergronden van het Evangelie van Markus.

Liturgica en
bijzondere diensten
Vredesweek 2017

De kracht van verbeelding

Oecumenische viering

Datum zondag 17 september 2017
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk

Gebedsmomenten

Tijd Iedere dag om 19.15 uur
Datum, kerk Ma. 18 september: Pieterskerk (PKN), Straatweg 59
		 Di. 19 september: Silo (MEK), Karel Doormanweg 49
		Wo. 20 september: Johannes de Doperkerk (RKK), Straatweg 146
		 Do. 21 september: Witte Kerkje (NGK), Dillenburgstraat 8
		 Vrij. 22 september: Pauluskerk (PKN), Straatweg 37
In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht
van de verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij
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gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie
tussen “wij” en “zij”. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich
hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.
Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel
verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven
vinden. Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen
op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden
en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.
Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te
zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten
inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. “De
kracht van verbeelding” biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor
iedereen.
Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we
elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten
zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!

Gregoriaanse vesper over Sint Nicolaas
Utrechtse Vrouwen Schola

Dirigent 	Arnoud Heerings
Voorganger ds. drs. Harold Schorren
Datum zondag 3 december 2017
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
De Utrechtse Vrouwen Schola zingt ieder jaar een vesper in de Pauluskerk. Deze keer is gekozen
voor Sint Nicolaas, o.a. vanwege de datum: 6 december is de naamdag van deze heilige, de dag
waarop zijn sterven herdacht wordt. Nicolaas van Bari of Nicolaas van Patara is waarschijnlijk
geboren omstreeks 280 te Patara in Lycië en overleden op 6 december in 342 of 352. Hij was in
de 4e eeuw bisschop te Myra, de toenmalige hoofdstad van Lycië in Klein-Azië (het huidige
Turkije). Gedurende zijn leven zou Nicolaas vele malen de bevolking tegen demonen hebben
beschermd, maar ook na zijn dood zou hij voor zijn mensen hebben gezorgd. Vanaf de 6e eeuw
werd hij vereerd en is de hoofdpersoon in tal van legenden. Ook was hij de beschermer van de
zeelieden; in vele Nederlandse kleine en grote havensteden - waaronder Amsterdam en Utrecht
- bevindt zich een Nicolaaskerk. Sint Nicolaas wordt met name in de oosters-orthodoxe kerken
zeer vereerd en zijn beeltenis is op veel iconen te vinden.
Tegenwoordig zijn de Sinterklaasliedjes echte kinderliederen, maar in vroeger tijden werd zijn
lof ook in de kerk bezongen (vooral in de 18e eeuw). Sommige Nicolaasgezangen zijn zeer waarschijnlijk uit Frankrijk of Italië afkomstig waarvan de oudste dateert uit de 11e eeuw. In de 12e
eeuw ontstonden liederen die in de volkstaal werden gezongen, maar nog steeds waren dit
geen echte kinderliedjes. De meeste van deze liederen hadden betrekking op de legendes over
Sint Nicolaas.
Het handschrift waaruit de gezangen afkomstig zijn die de Schola zingt, dateert uit de 16e eeuw
en komt uit Nederland.
De Utrechtse Vrouwen Schola is een niet-kerkelijk gebonden koor dat zowel in liturgisch
verband als daarbuiten optreedt. Dirigent Arnoud Heerings is tevens cantor van de Pauluskerk.
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De Maaltijd van de Heer

Avondmaal in de Pauluskerk
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

ds. drs. Harold Schorren
woensdag 21 maart 2018
20.00 uur
Pauluskerk

De Protestantse Kerk kent twee sacramenten: Doop en Avondmaal. Heilige handelingen
waarvan gezegd wordt dat deze gedaan worden in opdracht van Jezus. De opdracht tot
bediening van de Doop kunnen we lezen in het slot van het Evangelie volgens Matteüs: de
zendingsopdracht. De opdracht tot het gedenken van de Heer in de Maaltijd vinden wij in de
verhalen van de evangelisten over de laatste dagen van Jezus. Op Witte Donderdag (dit jaar op
29 maart) gedenken we hoe Jezus zijn laatste maaltijd had met zijn leerlingen. Geen gewone
maaltijd maar het Pesachmaal waarmee de Joden de Uittocht gedenken uit het slavenhuis
Egypte. Tijdens die maaltijd neemt Jezus een brood, breekt het en deelt het rond met de
woorden: Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Na de maaltijd neemt Hij de
beker met wijn en zegt: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die
drinkt tot mijn gedachtenis. Deze opdracht neemt de Kerk voortdurend serieus wanneer zij het
Avondmaal viert. In de Pauluskerk hebben wij iedere 2e zondag van de maand een dienst van
Schrift & Tafel. In de vergadering van de generale synode van november 2016 is intensief
gesproken over het Avondmaal. Op verzoek van het moderamen schreef Prof. Dr. J. Muis
(hoogleraar systematische theologie aan de Protestants Theologische Universiteit) een notitie
over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het Avondmaal: De Maaltijd
van de Heer. Wie deze wil bekijken, kan dat doen via www.protestantsekerk.nl/avondmaal.
Ds. Schorren zal deze avond een toelichting geven bij het Avondmaal en bij de praktijk van
de Pauluskerk.

Dauwtrappen

Een wandeling op Hemelvaartsdag
Datum
Tijd
Vertrekplaats
Eindpunt

donderdag 10 mei 2017
7.00 uur
Pauluskerk
Johannes de Doperkerk

We nodigen u van harte uit om op Hemelvaartsdag met ons mee te “dauwtrappen”.
Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur “s nachts op om
zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen.
Zo vroeg willen we u niet wakker maken. En blootsvoets hoeft niet. Zingen mag natuurlijk wel.
We vertrekken om 7.00 uur vanaf de Pauluskerk. Na een mooie wandeling door onze prachtige
omgeving gaan we ontbijten in de Johannes de Doperkerk.
Voor de wandelaars, maar ook voor de niet-wandelaars is er een oecumenische samenkomst in
de Johannes de Doperkerk. Om 8.15 uur is er inloop met koffie. Om 8.30 uur gaan we samen
aan tafel voor het ontbijt. Iedereen wordt gevraagd zijn eigen brood, muesli, vers geperste
sinaasappelsap en dergelijke mee te nemen, maar wellicht is het ook leuk iets mee te nemen
om met elkaar te delen. Dus houdt u niet in. Daarna is er een ochtendgebed.
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Maria-Visitatie

Viering en nagesprek
Datum
Tijd
Plaats
Nabespreking
Tijd
Plaats

donderdag 31 mei 2018
19.15 uur
Johannes de Doperkerk
o.l.v. pastor Jos van Os en ds. drs. Harold Schorren
20.00 uur
Bonifatiushuis

Als vervolg op de lezing van Sytze de Vries op 17 mei over
Maria, de vrouw met de vele sluiers, zal er op donderdag 31 mei
een gezamenlijke viering zijn in de Johannes de Doperkerk.
De mei-maand is Maria-maand. Op 31 mei is het Maria-Visitatie
(Maria-Bezoek). Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan
haar nicht Elisabeth, dat beschreven wordt in het Evangelie
volgens Lucas (1:39-56). Maria is op het moment van het bezoek
zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de Doper.
Elisabeth wordt, wanneer zij Maria ziet komen, vervuld van de
Heilige Geest, het kind springt op in haar schoot en zij zegt
tegen Maria: “De meest gezegende van alle vrouwen ben jij, en
gezegend is de vrucht van je schoot!” Maria antwoordt met een
lofzang op God, het Magnificat. De woorden van Elisabeth zijn
opgenomen in het Weesgegroet.
Maria-Visitatie werd oorspronkelijk gevierd op 2 juli, maar
omdat deze dag ná de feestdag van de Geboorte van Johannes
de Doper (24 juni) viel, heeft men de feestdag in 1969 verplaatst
naar 31 mei, omdat dit beter overeenkomt met het Lucasevangelie. Op sommige plaatsen wordt het feest echter nog op 2 juli
gevierd; dit is enkel en alleen waar men de liturgische kalender
van vóór het Tweede Vaticaans Concilie gebruikt.
De visitatie is dikwijls afgebeeld in de beeldende kunst, ook weleens in combinatie met een
voorstelling van de Annunciatie. Johann Sebastian Bach componeerde voor deze dag de
bekende cantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147). Het Magnificat is door verschillende beroemde componisten op muziek gezet.
Na afloop van de viering is er in het Bonifatiushuis een gesprek o.l.v. pastor Jos van Os en
ds. Harold Schorren over wat een oecumenische visie in de praktijk voor ons betekent.
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Joseph Haydn:
Missa brevis Sancti Joannis de Deo
Wie zingt mee?

Uitvoering zondag 10 juni 2018
Dirigent	Arnoud Heerings
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk
	Repetities zaterdag 12, 19 en 26 mei 2018
Generale zaterdag 9 juni 2018
Plaats Pauluskerk
Opgeven	vóór 1 maart 2018 bij Marianne Davids,
0346-262692, m.davids@sdivad.nl
Op zondag 10 juni willen we tijdens de dienst van Schrift & Tafel de “Kleine Orgelmesse” van
Joseph Haydn ten gehore brengen. En daarvoor zoeken wij zangers (m/v). Wie belangstelling
heeft om mee te zingen, kan zich aanmelden bij Marianne Davids. Gevraagd wordt een keer een
cantorijrepetitie op dinsdagavond mee te doen om een beeld te krijgen van je stem. Vervolgens
krijgt iedereen de partituur om zo mogelijk zelf alvast de noten te studeren. Tijdens de drie
repetities in mei proberen we met elkaar er prachtige muziek van te maken. Zaterdag 9 juni is
de generale repetitie. Het bijzondere aan dit project is dat we deze muziek van Haydn niet op
een concertpodium neerzetten maar onderdeel laten zijn van de dienst, waarvoor Haydn de mis
ook geschreven heeft.
De titel Joannis de Deo is een verwijzing naar de beschermheilige van de Barmherzige Brüder,
een religieuze orde die in veel steden in Oostenrijk, waaronder Eisenstadt, was gevestigd. De
feestdag van Johannes van God is op 8 maart; waarschijnlijk is de mis voor het eerst op die
datum uitgevoerd.
De mis is geschreven voor een kleine bezetting van koor, twee violen en continuo. Zowel de
vocale als de instrumentale partijen zouden door één uitvoerende per partij uitgevoerd kunnen
zijn of kunnen worden. De mis is geschreven voor een normale dienst en niet voor een belangrijke religieuze feestdag. De mis volgt het standaardgebruik bij een missa brevis door onderdelen van de langste delen van het ordinarium, het Gloria en het Credo, tegelijkertijd te laten
zingen. Zo kan in een kwart van de normale tijd door de tekst worden gegaan. Door in de
andere delen een rustige benadering te kiezen weet Haydn een gejaagd effect te voorkomen:
het openingsdeel is in een adagiotempo geschreven, evenals het slotdeel. Het contemplatieve
karakter in het slotdeel wordt door het adagiotempo en door de gebruikelijke scheiding tussen
Agnus Dei en het Dona nobis pacem achterwege te laten, benadrukt. De muziek voor het amen
aan het eind van het Gloria en het Credo is hetzelfde, wat voor een samenhang tussen de delen
zorgt. Voor het Benedictus uit het Sanctus schreef Haydn een sopraanaria met begeleiding van
obligaat orgel en strijkers. Dit gaf de mis de bijnaam Kleine Orgelmis.
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Coventry gebed

Middaggebed voor Vrede en Verzoening
Data Elke vrijdagmiddag
Tijd 12.15 uur
Plaats Pauluskerk (stiltehoek)
Voorgangers De viering wordt door een groep vrijwilligers geleid
Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste Coventry. In de
ruïnes van de vernietigde Kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers
gevonden die in een kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails. Daaruit is een wereldwijde
verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is
aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York. Het gebed wordt in ruim 180
plaatsen over de hele wereld gehouden.
Vanaf september 2015 ondersteunt de Pauluskerk te Breukelen dit initiatief door het middaggebed voor Vrede en Verzoening een plek te geven in de vieringen. In de stiltehoek wordt iedere
vrijdagmiddag het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden, van 12.15 uur tot 12.30 uur. Dat
gebeurt op hetzelfde moment op tal van andere plaatsen in ons land, in Duitsland en andere
plekken in de wereld. Deze plekken hebben meestal ervaring met oorlog en verwoesting. Die
ervaringen worden omgedraaid tot inspiratie om te streven naar ontspanning in de wereld, in
de stad. De Pauluskerk Breukelen heeft zich verbonden met het Coventry Beraad Nederland
waar ook Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Deventer en Nijmegen deel van uit maken.

Viering in de traditie van Taizé
Avondgebed

Data 2017: zondagen 24 september, 22 oktober, 26 november
		2018: zondagen 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april,
27 mei, 24 juni, 26 augustus
Tijd 19.00 uur
Plaats Pauluskerk
Elke vierde zondag van de maand, behalve in december en juli, is
er in de Pauluskerk een viering in de traditie van Taizé. Taizé is een
klein dorpje in Frankrijk, waar in 1940 een oecumenisch klooster is opgericht, dat is uitgegroeid
tot de bijzondere gemeenschap van nu. Momenteel leven en werken er 80 broeders uit
verschillende landen en kerken.
In de zomer wordt Taizé overspoeld door jongeren van overal in de wereld. Zij komen vanuit
allerlei religieuze richtingen om elkaar te ontmoeten, te reflecteren over de bronnen van het
geloof en samen te vieren en stil te zijn. In de vieringen wordt veel gezongen. De melodieën
liggen gemakkelijk in het gehoor en door die aansprekende eenvoud nodigen de liederen uit
om meegezongen te worden.
Een Taizé-viering is een moment van samen zingen, samen bidden en samen stil zijn.
Een moment van bezinning en rust, een ontmoeting met God en met elkaar.
Elke viering heeft een eigen thema, waarover meer actuele informatie in Kerknieuws tzt.
De vieringen worden voorbereid door een klein groepje gemeenteleden.
Contactpersoon is Ingrid Schriever. Telefoon: 0346-266241 of
E-mail: ingridenofhans@planet.nl
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12+ dienst
Wanneer: iedere laatste zondag van de maand
Waar consistoriekamer Pauluskerk
Tijd 10.00 uur
Leiding Siwanthi Leijen
Iedere laatste zondag van de maand is er een speciale bijeenkomst voor de jongeren vanaf
klas 1 van de middelbare school.
Na het verlaten van de kindernevendienst ontstaat vaak een zoekende periode. De zondagsdienst bij de volwassenen is soms nog best moeilijk te volgen en hoe kan je de Bijbel nou
vergelijken met jouw leventje nu, in de huidige maatschappij!? Alles lijkt zo anders. En dan ben
je ook nog op zoek naar de volwassen versie van jezelf....
Tijdens de 12+ dienst hebben we het over onderwerpen die herkenbaar zijn voor jongeren in
deze levensfase. We lezen, luisteren, bidden, onderzoeken, praten en creëren. Daarbij maken
we gebruik van de Bijbel en liedboek, maar ook smartphone, tablet, camera en andere
(moderne) middelen. Kom jij ook?

Excursies, wandelingen
en reizen
Dagreis Oosterbeek en Arnhem

Sint Bernulphuskerk en Sint Walburgiskerk
Datum zaterdag 17 maart 2018
Tijd vertrek 8.30 uur
Vertrekplaats Pauluskerk
Kosten afhankelijk van het aantal deelnemers
Opgave	vóór 1 februari 2018 bij ds. Schorren
(h.h.schorren@gmail.com / 0346-266337)
In Oosterbeek gaan we de 14 kruiswegstaties van Jan Toorop bekijken die in de Bernulphuskerk
hangen. Dat de originele staties nog in de St. Bernulphuskerk hangen is een wonder op zich.
In de zomer van 1944 besloot het kerkbestuur om de staties in een kluis van een bank op te
bergen. In september 1944 speelde zich ook in Oosterbeek “De Slag om Arnhem” af.
Na “De Slag” werd het gehele gebied geëvacueerd. Vanuit de Betuwe werd het dorp steeds
beschoten. Duitsers en Nederlanders roofden, vernielden en bevuilden de bezittingen in de
huizen en gebouwen. Niets bleef gespaard. De kluis van de bank lag echter onder het puin en
geen van de rovers heeft daar erg in gehad.
Toorop schilderde en tekende de staties van 1916 tot 1919 in opdracht van mevrouw De Bruyn.
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Het schilderen of liever het tekenen - het zijn namelijk krijttekeningen - ging niet zo vlot als
iedereen en vooral pastoor Vossenaar het had willen zien. Jan Toorop werkte aan deze staties
in Oosterbeek en in Domburg op Walcheren. Hij was een weergaloos tekenaar, een verbluffend
colorist, een alles durvende opbouwer van het grootse monumentale.
In Arnhem bezoeken we de Sint Walburgiskerk die aangesloten is bij het Coventryberaad
Nederland. Het is de oudste nog bestaande kerk in Arnhem. Het gebouw is niet meer als kerk in
gebruik, maar wordt gebruikt als locatie voor tentoonstellingen, concerten, lezingen en diverse
vieringen. De kerk werd gesticht door het Sint-Walburgiskapittel dat in 1315 Tiel had verlaten om
zich in Arnhem te vestigen. De kerk werd in gebruik gesteld rond 1375. De kerk is gebouwd in
een eenvoudige gotische stijl en heeft als een van de weinige gotische kerken in Nederland een
tweetorenfront. Omdat de kerk exclusief door de kanunniken werd gebruikt, ontbrak een apart
priesterkoor. Na het verbod op de uitoefening van de katholieke godsdienst werd de kerk
onder meer gebruikt als gevangenis en wapenarsenaal. In 1808 werd de kerk teruggegeven aan
de katholieken. Van 1851 tot 1854 werd de kerk gerestaureerd door architect Theo Molkenboer,
die een priesterkoor toevoegde en de verdwenen gewelven in hout en stucwerk reconstrueerde. Bij “De Slag om Arnhem” in september 1944 brandde de kerk geheel uit. Na de oorlog werd
de kerk herbouwd en uitgebreid. Paus Paulus VI verhief de kerk in 1964 tot basilica minor. Op
zondag 12 mei 2013 is de kerk onttrokken aan de eredienst.

Lang weekend naar Engeland

Met o.a. bezoek aan Oxford, Coventry en Londen.
Datum vrijdag 1 juni t/m dinsdag 5 juni 2018
Tijd vertrek 8.30 uur
Vertrekplaats Pauluskerk
Kosten afhankelijk van het aantal deelnemers
Info-avond woensdag 27 september 2017
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Engeland is een prachtig land. We hebben als Nederland vele banden met Engeland die ook na
de Brexit zullen blijven bestaan. We kennen het land o.a. van de sport; het Engelse voetbal
spreekt velen tot de verbeelding. De Anglicaanse Kerk boeit ons door de geschiedenis en de
hoogstaande koorcultuur. En denk aan de prachtige colleges, de Britse universiteiten, die decor
zijn voor series als Inspector Morse. Soms lijkt het alsof de tijd in Engeland even stil heeft
gestaan. Omdat wij iedere vrijdag het Gebed van Vrede en Verzoening houden in onze
Pauluskerk en zo verbonden zijn met Coventry, van waaruit het wereldwijde verband van het
Cross of Nails is ontstaan, leek het ons goed om de oversteek te maken voor een lang weekend
in Engeland. Het programma zijn we nog aan het voorbereiden. Plannen hebben we in ieder
geval al genoeg. We willen Oxford bezoeken en ons laten rondleiden door een van de colleges.
Zo mogelijk maken we ook een Choral Evensong mee; een avondgebed rond 17.00 uur waar
koormuziek een belangrijke plek heeft. Ook London zullen we aandoen voor een kort bezoek
aan de Nederlandse Kerk en wellicht een concert van het koor van St. Martin-in-the-Fields.
En natuurlijk tijd om te winkelen.
In Coventry (bij Birmingham) zullen we natuurlijk de ruïnes van de vernietigde kathedraal
St. Michael bezichtigen en een dienst meemaken in de indrukwekkende nieuwe kerk.
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Autorondrit Ouderen

Gezellig door de omgeving
Datum zaterdag 23 juni 2018
Tijd 9.30 uur
Vertrekplaats ’t Heycop
Op zaterdag 23 juni wordt er door de diaconie de jaarlijkse
autotocht voor ouderen georganiseerd. Ieder jaar is het
weer een feestje. Cees Vervat zorgt elk jaar voor een
prachtige route. We kunnen genieten van de natuur, de
omgeving en, niet te vergeten van elkaar. Halverwege de
route drinken we met elkaar op een gezellige locatie een
kopje koffie met natuurlijk iets lekkers erbij. Daarna vervolgen we de route en zijn we rond
het middageten weer in Breukelen.
Opgave bij Cees Vervat (06-51796607) of Margreeth van Ingen (0346-241643).

De wandeling
Data	2017: donderdagen 14 september, 12 oktober, 9 november,
14 december
		2018: donderdagen 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 14 juni,
12 juli, 9 augustus
Tijd 9.00 uur
Vertrekplaats Kerkplein voor Bonifatiushuis
Wandelt u graag? Wandel jij graag? Dan kunnen ook dit
seizoen de wandelschoenen aan! In onze omgeving
genietend van ruimte, rust, natuur, stilte, rivier, kanaal,
flora en fauna, hopen we met elkaar te wandelen en
onderweg van gedachten te wisselen over diverse
thema’s.
We wandelen iedere tweede donderdag van de maand.
We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het
Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug.
De tweede donderdag van mei, 10 mei, is het Hemelvaart.
Dan gaan we dauwtrappen (zie pag. 24).
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Jeugd en jongeren
Speurtocht, BBQ en kampvuur
Datum zaterdag 23 september 2017
Tijd 15.00 uur
BBQ 18.00 uur
Plaats	Plus Oultre (fam. Fokker),
Oukoop 37a, Nieuwer Ter Aa
Op zaterdag 23 september is er voor alle kinderen en jongeren een gezellige speurtocht in de
polder. Na de speurtocht gaan we met elkaar barbecueën en genieten van een kampvuur.
Hierbij zijn ouders ook uitgenodigd.
Het is een “Amerikaanse BBQ”… dat wil zeggen: iedereen neemt wat mee voor op de barbecue
en iets te drinken. En dat delen we dan met elkaar.
Het is belangrijk je tijdig op te geven. Dit kan tijdens het startweekend en anders vóór
14 september via de mail: kindernevendienst@pauluskerk.nl

Sint Maarten

Lampionnen maken en lampionnentocht
Datum
Tijd
		
Plaats

zaterdag 11 november 2017
15.00 - 17.00 uur: lampionnen versieren
19.00 - 20.00 uur: lampionnentocht langs de huizen
Pauluskerk

Op 11 november is het Sint-Maartenfeest. Kinderen gaan dan met lampionnen langs de huizen.
Wordt er opengedaan dan zingen de kinderen een Sint-Maartenlied en krijgen ze fruit of snoep
van de bewoners. Maar wie is die Sint Maarten eigenlijk?
Wij willen ’s middags het verhaal van deze Sint Maarten of Sint Martinus vertellen aan de
kinderen en samen met hen lampionnen versieren. Aan het begin van de avond verzamelen we
ons - met de ouders - bij de Pauluskerk en van daaruit trekken we Breukelen in om al zingend
voor de deuren lekker veel snoep te verzamelen.
Kom je ook? Meld je dan vóór 4 november aan bij ds. Schorren zodat we weten hoeveel
lampionnen we nodig hebben.

31

Eieren beschilderen
Datum woensdag 28 maart 2018
Tijd 13.30 – 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Elk jaar rond Pasen gaan we eieren versieren, vorig jaar
maakten we er zelfs een mini bloempotje van!
Zelf je ei uitblazen en schilderen kan ook!
Wat word het dit jaar? Kom gezellig en verras iedereen met je kunstwerken!
Graag vóór 21 maart aanmelden bij Heinie de Kruijff: 06-23700853
of info@studiohein.nl

Graffiti workshop Pauluskerk
Data
Tijd
Plaats

woensdagen 16 en 23 mei 2018
15.00 uur
Pauluskerk achterzaal

Met spuitbussen aan de slag: de eerste middag is de kennismaking met de spuitbus en de
mogelijkheden en de tweede middag wordt aan een piece gewerkt. Het kunstwerk dat iedere
deelnemer maakt.
Wie wil dat niet. Jongeren kunnen en mogen onder begeleiding van Koen Schriever en
Sander Bosman aan de slag om hun eigen creatie te maken.
Jongeren uit groep 8 van de basisschool en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
zijn van harte welkom.
Graag vóór 1 mei 2018 aanmelden bij Hans Schriever via schr1751@planet.nl
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Pannenkoekenspeurtocht

Een smakelijke afsluiting van het seizoen
Datum zondag 1 juli 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Zet het maar vast in je agenda: de pannenkoekenspeurtocht
door Breukelen op zondagmiddag 1 juli. Die duurt maar een uur, als je
de weg niet kwijtraakt. Klein en groot kan meedoen. We verzamelen om 15.00 uur bij de
achteringang van de Pauluskerk.
Om te weten hoeveel pannenkoeken we moeten bakken, willen we graag dat je ons laat weten
of je mee wilt lopen. Ook mensen die het leuk vinden om te helpen met bakken, kunnen zich
opgeven op kindernevendienst@pauluskerkbreukelen.nl
En voor ouders is het natuurlijk een goed moment om andere ouders te ontmoeten.

Geloofskoffertjes
Geloven begint meestal tussen ouders en kinderen, in het samen leven thuis. In het met elkaar
praten over normen en waarden, over het geloof. En omdat we het belangrijk vinden om
ouders, en ook grootouders, in ons midden een steuntje in de rug te geven bij de geloofsopvoeding zijn er twee geloofskoffertjes gemaakt. Een koffertje voor gezinnen met kinderen
in de leeftijd van 0-10 jaar en een koffertje voor gezinnen met kinderen in de leeftijd
van 8-14/16 jaar.
Er zit leesmateriaal voor kinderen en ouders, cd, gebedskaartjes etc. in de koffertjes.
Ook zit er een logboekje in. Je kunt hierin iets persoonlijks schrijven, iets wat je geraakt heeft,
wat je interessant vond. Maar ook als je iets hebt
gemist, als je vragen hebt mogen die in het
logboekje geschreven worden.
Je kunt een koffertje 4 weken lenen, gratis en
voor niets.
Heb je interesse, bel dan naar
Nel van Houwelingen 0346-250673 of naar
Cobi Andreae 0346-250925.
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Catecheses en
Gespreksgroepen
Catechese
Aan de kinderen tussen de 10 en de 16 jaar wordt catechese in verschillende leeftijdsgroepen
aangeboden. Catechese is een oud woord voor godsdienstonderwijs.
We vinden als ouders ons geloof belangrijk en waardevol en willen dat ook graag overdragen
op onze kinderen. Naast alle kennis die ze in hun schooljaren meekrijgen om in deze wereld
mee te kunnen draaien en ook een waardevolle bijdrage aan de samenleving te kunnen geven,
willen wij ze niet de dromen en visioenen onthouden die het geloof ons geeft. De prachtige
verhalen over een God die liefde is en zijn volk voortdurend trouw nabij is. De verhalen over
Jezus die in zijn leven mensen zo nabij was dat ze op konden staan uit hun ellende, opnieuw
adem konden halen en nieuw leven ontvingen. Al die verhalen die ons vertellen dat de huidige
en vaak harde werkelijkheid kan veranderen wanneer wij niet alleen leren succesvol te zijn in
ons leven, maar ook waardevol.
Tijdens de catechisatie willen we de kinderen kennis laten maken met de Bijbel, hoe deze
ontstaan is en welke verhalen we er in kunnen vinden. Ook een stuk kerkgeschiedenis zal niet
ontbreken om te weten waar we vandaan komen en waarom er nu zoveel verschillende kerken
zijn. Maar belangrijker misschien is dat we met de kinderen willen leren wat de betekenis is
van al die verhalen, hoe waardevol ze zijn in Gods ogen en hoe hoog Hij de kinderen acht om
mee te werken aan een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid.
Het gaat er bij de catechese vooral om dat de kinderen op grond van alles wat ze horen
een eigen vrije keuze kunnen maken welke rol het geloof krijgt in hun leven. En een vrije keuze
kan alleen gemaakt worden wanneer de keuzemogelijkheden bekend zijn.
U en uw kinderen krijgen uiterlijk begin september 2017 van ons een uitnodiging thuis
gestuurd met daarin het programma en in welke groep uw kind(eren) kan deelnemen.
Mocht u halverwege september nog niets ontvangen hebben dan kunt u contact opnemen
met ds. H.H. Schorren (0346-266337) of Marielle de Jong (06-51011778).
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Belijdeniscatechese
Ik geloof

Leiding ds. drs. Harold Schorren
Data 6 avonden (in overleg)
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk (predikantskamer)
Misschien hebt u of heb jij ooit wel eens overwogen om belijdenis te doen, maar is het er nooit
van gekomen. Misschien vindt u het een enorm grote stap om te nemen. Het kan natuurlijk ook
zijn, dat je je afvraagt waarom je belijdenis zou doen. Of u heeft nog veel vragen over het
geloof, over wat dat betekent voor je leven. In een aantal bijeenkomsten wil ik daar graag met
u over praten. Samen praten over geloven en belijdenis doen. Leren van elkaar en leren wat de
Bijbel ons biedt. Meedoen aan de belijdenisgroep verplicht niet tot het doen van belijdenis. Dat
is een keuze die in de loop van het seizoen gemaakt wordt. Vanuit het Evangelie gezien, zijn wij
als gemeente het lichaam van Christus. Met andere woorden: Zijn werk op aarde dient door ons
voortgezet te worden. Voor de gemeente is het daarom belangrijk een krachtig lichaam te zijn,
dat zich telkens weer verjongt met nieuwe leden. In de beginperiode van de Kerk lieten mensen
zich op volwassen leeftijd dopen en beleden zich tot Christus. In de loop der tijd zijn deze twee
elementen uit elkaar getrokken. De meesten worden als kind gedoopt en doen dan na hun 18e
belijdenis van het geloof.

Seniorengespreksgroep

De Apostolische Geloofsbelijdenis
Gespreksleiding ds. drs. H.H. Schorren
Data 2017: donderdagen 14 sep., 12 okt., 9 nov., 14 dec.
		2018: donderdagen 11 jan., 8 feb. 8 mrt, 12 apr.,
17 mei (i.v.m. Hemelvaart), 14 jun., 12 jul., 9 aug.
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep. We komen
samen in de achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer
gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant gesprek, dan is deze groep iets voor u.
Dit seizoen gaan we de Apostolische Geloofsbelijdenis bespreken aan de hand van het boek van
ds. Jac. Goorhuis, “Geloof belijden” (1991). De apostolische geloofsbelijdenis (De Twaalf
Artikelen van het Geloof) is een van de centrale geloofsbelijdenissen uit het christendom. De
belijdenis is langzaamaan ontstaan uit onder andere verzen uit de Bijbel en rond 170 is de eerste
bekende versie op schrift gezet. Maar het is ook een belijdenis die bij ons in onze tijd veel
vragen oproept: Is God Vader? Kunnen we Hem in alle ellende die mensen overkomt nog wel de
Almachtige noemen? Was Maria maagd? Wacht ons een oordeel? En wat betekent opstanding
des vleses?
Iedere maand leggen we één artikel onder de loep en praten we er verder met elkaar over. Zo
zullen we gaandeweg ontdekken wat de belijdenis ons (nog) kan vertellen en wat ons eigen
geloof is.
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Overige activiteiten
Spreken of lezen voor een grote groep
Workshop

Leiding Ingrid Schriever
Datum 21 september 2017
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
In het voorjaar van 2017 zijn er twee workshops gehouden speciaal voor lectoren en andere
sprekers in de gemeente (ouderlingen, diakenen, kindernevendienstleiding en voorgangers van
het Gebed voor Vrede en Verzoening). In september wordt er opnieuw een workshop verzorgd
voor mensen die eerder niet in de gelegenheid waren mee te doen. Spreekt dit u of jou ook
aan? Er zijn nog een paar plekjes open.
Deze workshop biedt achtergrondinformatie over wat er komt kijken bij het spreken voor een
grote groep, wat de invloed is van houding, adem en stem op de boodschap die je over wilt
brengen en wat Bijbellezen anders maakt dan voorlezen. Er wordt ook in de praktijk geoefend
waarbij ook de diverse microfoons in de aandacht staan. In overleg wordt een vervolgavond
afgesproken.
Contactpersonen: Julia Addink ( jujohsteg@hotmail.com) en Dineke Figee.

Wijkavonden en wijkmiddag
Datum
		
		
Tijd
Plaats

wijken Zuid en West maandag 22 januari 2018
wijk Midden/Oost: woensdag 24 januari 2018
wijk Noord:
maandag 29 januari 2018
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Datum wijk Driestroom:
woensdag 31 januari 2018
Tijd 14.30 uur
Plaats De Aa, zaal 4e verdieping
De Pauluskerk kent vier wijken met elk een ouderling, een contactpersoon, pastorale bezoekers
en een diaken. We hopen met deze indeling de weg naar het pastoraat en naar elkaar te
verkleinen.
Afgelopen seizoen hebben we daarom wijkavonden georganiseerd waarbij alle leden van de
wijk werden uitgenodigd om met elkaar te spreken over een thema en elkaar zo ook beter te
leren kennen. Soms is het zelfs verrassend om te ontdekken dat die meneer of mevrouw
verderop uit je straat ook lid is van de Pauluskerk.
Ook dit seizoen wordt u weer van harte uitgenodigd voor een zinvolle maar ook gezellige
avond. In verband met de grootte van de wijken is er een gezamenlijke avond voor de wijken
Zuid en West.
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Jaarmarkt

met onze snuffel- en rommelmarkt
Datum zaterdag 16 juni 2018
Tijd 10.00-16.00 uur
Plaats Kerkplein
Iedere derde zaterdag in juni is er grote jaarmarkt in het centrum van Breukelen.
Als Protestantse gemeente Breukelen (Pauluskerk en Pieterskerk) organiseren wij dan
ook onze markt. Deze gezamenlijke activiteit draagt mede bij aan onze saamhorigheid en aan een
financiële bijdrage voor enkele goede doelen. Tijdens de markt hebben wij naast de Pieterskerk
alle ruimte om kraampjes neer te zetten, met een Rad van Fortuin en een terras waar o.a. vers
gemaakte cake en gebak genuttigd kunnen worden met koffie/thee etc.. In de kraampjes treft u:
tweedehands spullen, antiek, glas, een bijzonder raadspel, Pieterskerkwijn, vers gemaakte wafels,
een breed assortiment van boeken tot huisraad, enzovoort.
De Pieterskerk kan op die dag ook worden bezichtigd. Tijdens uw verblijf wordt u door orgelmuziek in nog mooiere sferen gebracht.
De markt wordt helemaal opgezet en bemand door vrijwilligers vanuit de beide kerkelijke
gemeenten. De opbrengst van de markt wordt in drie gelijke delen verdeeld tussen het onderhoud van de kerkgebouwen en twee goede doelen. Ieder jaar wordt dit opnieuw bepaald. In het
verleden waren dit projecten in bijvoorbeeld: Indonesië, Brazilië, Hongarije en Ghana, de hospices
in Vleuten en Wilnis en het project “Licht in de bush”. Ook in 2018 hopen we weer een gezellige
en mooie dag te hebben. Welkom op zaterdag 16 juni.

Naaicursus

voor en met vluchtelingvrouwen
Data
Tijd
Plaats

iedere woensdag
9.00 - 11.30 uur
Pauluskerk (achterzaal)

In het voorjaar van 2015 is n.a.v. het jaarthema “Kleur bekennen” en onze missie “Een wereld
andersom” het idee ontstaan om daadwerkelijk gestalte te geven aan deze gedachte. Het idee
van een naaicursus voor en met vluchtelingvrouwen ontstond. De achterliggende gedachte was
om in contact te komen met deze vrouwen, hen te laten weten dat ze er mogen zijn, dat wij hen
“zien en horen”. De opzet moest zijn: Ontmoeting en integratie als doel, de activiteit het middel
om in contact te komen met deze doelgroep.
Er staan op dit moment 21 vrouwen ingeschreven, de opkomst ligt tussen de twaalf á vijftien
vrouwen. Zij komen uit Eritrea, Afghanistan, Marokko, Somalië ,Irak, Kongo, Kazachstan en Syrië.
Natuurlijk hebben we ook een poule van 17 enthousiaste vrijwilligsters die aanwezig zijn om te
helpen, koffie en thee te schenken en een praatje te maken. Per ochtend zijn er ongeveer 6 á 7
aanwezig. Het is een geweldig succes geworden! De afspraak is dat we Nederlands met elkaar
spreken, wat nog wel eens tot hilarische situaties leidt.
De vrouwen hebben ons twee keer verrast met een ontbijtbuffet, ieder had iets lekkers uit het
land van herkomst gemaakt en meegenomen. Waarom? “Jullie zijn onze engelen.” Een mooier
compliment kan je niet krijgen. Natuurlijk gaan we het komend seizoen weer verder met deze
bijzondere groep. U bent van harte welkom om eens te komen kijken.
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Herinneringsbijeenkomsten
Herdenkingsdienst 4 mei
Datum vrijdag 4 mei 2018
Tijd 18.45 - 19.15 uur
Plaats Pauluskerk
4 Mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken.
Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen
of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en
bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat in de herdenking centraal gezien de omvang en impact van deze oorlog voor ons land en onze samenleving.
In Breukelen vindt de jaarlijkse herdenkingsdienst, georganiseerd door de Werkgroep Oecumene i.s.m. de Oranjevereniging Breukelen, op vrijdag 4 mei plaats in de Pauluskerk. Hierna kan
men de dodenherdenking bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in Park Boom en Bosch verzameld
wordt.

Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus
Datum woensdag 15 augustus 2018
Tijd 15.00 - 16.00 uur
Plaats Pauluskerk
Op 15 augustus 2018 vindt in de Pauluskerk in Breukelen een herdenkingsbijeenkomst plaats
voor de duizenden slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en tijdens de daarop volgende Indonesische vrijheidsstrijd. Het is dit jaar 73 jaar geleden dat
Japan capituleerde en er een einde kwam aan de oorlog in Zuidoost-Azië. De bijeenkomst is van
15.00 uur tot 16.00 uur. Aansluitend wordt een krans gelegd bij het “Gedenkteken voor de
Gevallenen voor Vrede, Vrijheid en Democratie”, Titus de Witplantsoen, in het centrum aan de
Straatweg in Breukelen.
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Appen en mailen
met het pastoraat
Er zijn van die momenten dat er plotseling een vraag bij u of jou opkomt. Vragen over het leven,
vragen over geloof. Soms tijdens een wandeling of een stil moment. Soms in alle drukte en
misschien wel midden in de nacht om een uurtje of drie. En dan is het handig je vraag te kunnen
sturen voor je hem vergeet.
Wij willen graag met de tijd meegaan en gebruik maken van de social media zodat u de vragen
kunt stellen zonder te hoeven wachten. Daarom geven we hierbij de e-mailadressen en de
mobiele nummers van de dominee, de ouderlingen en de coördinatoren. De mobiele nummers
zijn enkel bedoeld om te (whats)appen. Of u om drie uur ’s nachts ook een antwoord krijgt,
kunnen we u natuurlijk niet beloven. Voor een gewoon gesprek is het natuurlijk aan te bevelen
gewoon een afspraak te maken.
Ds. Harold Schorren
Ouderling Margreeth van Ingen
Ouderling Corry Bosch
Ouderling Caroline Jobse
Ouderling Ingrid Baas
Coördinator Cobi Andreae
Coördinator Mera van der Rol

06-15195149
06-25138102
06-57707857
06-81947214
06-46197804
06-33981272
06-10190576

h.h.schorren@gmail.com
margreethvaningen@hotmail.com
corry.bosch@kpnplanet.nl
caroline.jobse@planet.nl
info@praktijkingridbaas.nl
keescobi@gmail.com
avanderrol@kpnplanet.nl

Contactgegevens
Predikant
Ds. drs. H.H. Schorren
Keizerskroon 5
3621 RS Breukelen
0346-266337
predikant@pauluskerkbreukelen.nl
Scriba
Ds. D.E.E. Figee
K. Doormanweg 3
3621 JV Breukelen
0346-262912
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkgebouw Pauluskerk
Bezoekadres:
Straatweg 37
3621 BG Breukelen
0346-261270
Postadres:
W. van Collenstraat 1
3621 CK Breukelen
www.pauluskerkbreukelen.nl
www.facebook.com/pauluskerkbreukelen
Openingstijden Pauluskerk
Voor stilte en expositiebezoek
Donderdag, vrijdag en zaterdag
10.00-16.00 uur
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Kerkdiensten en
feestdagen
Iedere zondagmorgen eredienst om 10.00 uur
Iedere tweede zondag van de maand dienst van Schrift & Tafel
Iedere vierde zondag v/d maand (excl. dec en jul.) viering in de traditie van Taizé - 19.00 uur
Iedere vrijdagmiddag van 12.15-12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening
Iedere zondag: kinderoppas (0 - 4 jaar)
Iedere zondag (behalve in de zomervakantie): kindernevendienst (4 - 12 jaar)
Laatste zondag van de maand (behalve in de zomervakantie): 12+ dienst (12 - 15 jaar)
Startzondag--------------------------------zondag 3 september 2017------------10.00 uur------------------- Pauluskerk
Vredesdienst (+)-------------------------zondag 17 september 2017-----------10.00 uur------------------- Pauluskerk
Allerheiligen--------------------------------zondag 29 oktober 2017---------------10.00 uur------------------- Pauluskerk
Dankdag gewas en arbeid ---------woensdag 1 november 2017---------19.30 uur------------------- Pauluskerk
Vespers Advent (+)---------------------dinsdag 5, 12, 19 dec 2017-------------19.15 uur-------------------- Pauluskerk
Kerstnacht ---------------------------------zondag 24 december 2017-----------22.30 uur------------------- Pauluskerk
Kerstochtend -----------------------------maandag 25 december 2017--------10.00 uur ------------------ Pauluskerk
Dienst Eenheid (+)----------------------zondag 21 januari 2018-----------------10.00 uur-------Joh. de Doperkerk
Aswoensdag (+)-------------------------woensdag 14 februari 2018----------19.30 uur------------------- Pauluskerk
Vespers 40-dagen (+)-----------------dinsdag 20, 27 febr 2018
6, 13, 20 mrt 2018--------------------------19.15 uur-------------------- Pauluskerk
Biddag gewas en arbeid ------------woensdag 7 maart 2018---------------19.30 uur------------------- Pauluskerk
Palmzondag--------------------------------zondag 25 maart 2018------------------10.00 uur ------------------ Pauluskerk
Morgengebeden Stille Week-----ma. 26/3, di 27/3, wo 28/3 2018----07.00 uur------------------ Pauluskerk
Witte Donderdag (+)------------------donderdag 29 maart 2018------------20.00 uur ----------------- Pauluskerk
Goede Vrijdag (+)-----------------------vrijdag 30 maart 2018-------------------21.00 uur ------------------ Pauluskerk
Paasnacht (+)------------------------------zaterdag 31 maart 2018----------------22.00 uur ------------------ Pauluskerk
Paasochtend ------------------------------zondag 1 april 2018-----------------------10.00 uur ------------------ Pauluskerk
Hemelvaart (+)---------------------------donderdag 10 mei 2018----------------09.00 uur------Joh. de Doperkerk
Pinksteren (+)-----------------------------zondag 20 mei 2018----------------------11.00 uur -------------Boom & Bosch
Maria-Visitatie (+)-----------------------donderdag 31 mei 2018----------------19.15 uur--------Joh. de Doperkerk
(+) = oecumenische dienst
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Agenda 2017-2018
September
di 5 sep
wo 13 sep
do 14 sep
do 14 sep
zo 17 sep
zo 17 sep
ma 18 sep
di 19 sep
wo 20 sep
do 21 sep
do 21 sep
vr 22 sep
za 23 sep
zo 24 sep
wo 27 sep

20.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
12.00 uur
19.15 uur
19.15 uur
19.15 uur
19.15 uur
20.00 uur
19.15 uur
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Dementie
Bewust Bijbel lezen
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Oecumenische Vredesdienst
Opening expositie Els Lemkes
Gebedsmoment Vredesweek
Gebedsmoment Vredesweek
Gebedsmoment Vredesweek
Gebedsmoment Vredesweek
Spreken voor groepen
Gebedsmoment Vredesweek
Speurtocht, BBQ en kampvuur
Viering in de traditie van Taizé
Informatieavond reis Engeland

Oktober
wo 4 okt
za 7 okt
wo 11 okt
do 12 okt
do 12 okt
do 12 okt
zo 22 okt
do 26 okt
ma 30 okt

20.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

Movies that Matter Amnesty International
Pauluskerk
“Griezelen” van Tosca Menten
Pauluskerk
Bewust Bijbel lezen
Pauluskerk (achterzaal)
De wandeling
vertrek Bonifatiushuis
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
Schilderworkshop bloemen
Pauluskerk (achterzaal)
Viering in de traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)
Bijbelquiz
Pauluskerk
Luther, de film
Pauluskerk

November
do 2 nov
vr 3 nov
zo 5 nov
wo 8 nov
do 9 nov
do 9 nov
do 9 nov
za 11 nov
za 11 nov
wo 15 nov
zo 19 nov
zo 26 nov
zo 26 nov
zo 26 nov

20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
11.30 uur
15.00 uur
19.00 uur

Schilderworkshop bloemen
Pauluskerk (achterzaal)
Lezing Murat Isik en Chris Polanen
Pauluskerk
Bach Cantate
Pauluskerk
Met Markus op weg/ Bewust Bijbel lezen
Pauluskerk (achterzaal)
De wandeling
vertrek Bonifatiushuis
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
Schilderworkshop bloemen
Pauluskerk (achterzaal)
Sint Maarten lampionnen maken
Pauluskerk (achterzaal)
Sint Maarten lampionnentocht
Vertrek Pauluskerk
Koran met Maria
Pauluskerk (achterzaal)
Luthers Tischrede met maaltijd
Pauluskerk
Opening expositie Busse Weidema
Pauluskerk
Huub Oosterhuis: De Nieuwe Liefde
Pauluskerk
Viering in de traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)

Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pieterskerk
Silo
Johannes de Doperkerk
Witte Kerkje
Pauluskerk
Pauluskerk
Oukoop 37a, Nw Ter Aa
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal
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December
zo 3 dec
wo 13 dec
do 14 dec
do 14 dec
vr 15 dec
zo 17 dec
vr 22 dec

15.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
18.30-21.00
vanaf 16.00
20.00 uur

Gregoriaanse vesper Sint Nicolaas
Bewust Bijbel lezen
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Lichtjesavond
Kerstwandeling
Kerstconcert Octare

Januari
wo 10 jan
do 11 jan
do 11 jan
zo 14 jan
zo 14 jan
za 20 jan
zo 21 jan
ma 22 jan
wo 24 jan
ma 29 jan
wo 31 jan

20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
15.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.30 uur

Met Markus op weg/ Bewust Bijbel lezen
Pauluskerk (achterzaal)
De wandeling
vertrek Bonifatiushuis
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
Eredienst met Lutherliederen
Pauluskerk
Jong talent Sweelinck Academie
Pauluskerk
Expositie Luther en Lutherse Kerk
vertrek Pauluskerk
Viering in de traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)
Wijkavond Zuid en West
Pauluskerk (achterzaal)
Wijkavond Midden/Oost
Pauluskerk (achterzaal)
Wijkavond Noord
Pauluskerk (achterzaal)
Wijkmiddag Driestroom
De Aa, zaal 4e verdieping

Februari
zo 4 feb
wo 7 feb
do 8 feb
do 8 feb
do 15 feb
zo 18 feb
zo 18 feb
zo 25 feb

15.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
11.30 uur
15.00 uur
19.00 uur

Bach Cantate
Pauluskerk
Met Markus op weg/ Bewust Bijbel lezen
Pauluskerk (achterzaal)
De wandeling
vertrek Bonifatiushuis
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
Politiek debat: cultuur verbindt Stichtse Vecht
Pauluskerk
Opening expositie Kruiswegstaties
Pauluskerk
Oecumenische Ontmoeting
Pauluskerk
Viering in de traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)

maart
do 8 mrt
do 8 mrt
zo 11 mrt
wo 14 mrt
za 17 mrt
wo 21 mrt
do 22 mrt
zo 25 mrt
wo 28 mrt

09.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
20.00 uur
08.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
13.30 uur

De wandeling
Seniorengespreksgroep
Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn
Bewust Bijbel lezen
Dagreis Oosterbeek en Arnhem
De Maaltijd van de Heer
Bijbel lezen met (klein)kinderen
Viering in de traditie van Taizé
Eieren beschilderen
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Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk e.a. kerken
Landgoed Nyenrode
Pauluskerk

vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)

April
vr 6 apr
zo 8 apr
wo 11 apr
do 12 apr
do 12 apr
zo 15 apr
zo 22 apr
wo 25 apr

20.00 uur
11.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Leerlingenavond Lieve Geuens
Opening expositie Henny Suidman
Bewust Bijbel lezen
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Bach Cantate
Viering in de traditie van Taizé
Mensen in verbinding (Mutiara)

Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk

Mei
vr 4 mei
wo 9 mei
do 10 mei
wo 16 mei
do 17 mei
do 17 mei
wo 23 mei
zo 27 mei
zo 27 mei
do 31 mei
do 31 mei

18.45 uur
20.00 uur
07.00 uur
15.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
15.00 uur
11.30 uur
19.00 uur
19.15 uur
20.00 uur

Herdenkingsdienst 4 mei
Bewust Bijbel lezen
Dauwtrappen
Graffiti Workshop
Seniorengespreksgroep
Sytze de Vries: Maria
Graffiti Workshop
Opening expositie Ans Schutten
Viering in de traditie van Taizé
Viering Maria-Visitatie
Viering Maria-Visitatie - nabespreking

Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Johannes de Doperkerk
Bonifatiushuis

Juni
vr 1 jun
zo 10 jun
zo 10 jun
wo 13 jun
do 14 jun
do 14 jun
za 16 jun
za 23 jun
zo 24 jun

08.30 uur
10.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
vanaf 10.00
09.30 uur
19.00 uur

Lang weekend Engeland t/m 5 juni
Eredienst met Haydn-mis
Shtetl Band Amsterdam
Bewust Bijbel lezen
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Jaarmarkt
Autorondrit Ouderen
Viering in de traditie van Taizé

Vertrek Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Kerkplein
vertrek “t Heycop
Pauluskerk (stiltecentrum)

Juli
zo 1 jul
do 12 jul
do 12 jul

15.00 uur
09.00 uur
14.30 uur

Pannenkoekenspeurtocht
De wandeling
Seniorengespreksgroep

Augustus
do 9 aug
do 9 aug
wo 15 aug
zo 19 aug
zo 26 aug

09.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
11.30 uur
19.00 uur

De wandeling
Seniorengespreksgroep
Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus
Opening expositie Bas Lobik
Viering in de traditie van Taizé

Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
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Vakanties scholen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie 2018

14 t/m 22 oktober 2017
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
24 februari t/m 4 maart 2018
28 april t/m 6 mei 2018
14 juli t/m 26 augustus 2018

www.pauluskerkbreukelen.nl
Eindredactie: Caroline Jobse
Ontwerp: Studio HEIN, Heinie de Kruijff, www.studiohein.nl
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