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Bewogenheid

‘Van bewegen naar bewogenheid’. Dat is de
titel van een boek van Andries Baart, hoogleraar Presentie en Zorg aan de universiteit voor
Humanistiek. Er is veel in de samenleving dat
ons in beweging kan zetten: de zorg om het
milieu, de roep om een rechtvaardiger
verdeling van de rijkdommen van deze aarde,
de eenzaamheid van zoveel mensen om ons
heen, jong en oud. We hebben krachtige
demonstraties gezien van de Black Lives
Matter beweging, en ook de Coronacrisis
brengt veel mensen in beweging.

Bewogen worden is je emotie laten meetellen. Bezinning zien we vaak juist als denken,
je verstand gebruiken. En zo staan emotie en
verstand in het dagelijks spraakgebruik vaak tegenover elkaar. Maar als je nog
wat dieper nadenkt, zie je dat er helemaal
geen tegenstelling is. Veel van de grote
voortbrengselen van wetenschap en kunst
zouden er niet zijn als er niet eerst een emotie
was, als wetenschappers en kunstenaars niet
geraakt waren door problemen die er speelden
in hun samenleving. Goed kijken, goed
luisteren is het begin van veel onderzoek. Als
Louis Pasteur niet bewogen was geweest door
intens medelijden toen een negenjarige jongen
bij hem werd gebracht met hondsdolheid, had
hij het nooit aangedurfd zijn experimentele vaccin uit te
proberen. Veel ontdekkingen in de wetenschap komen voort uit bewogenheid.

Baart pleit er voor om niet alleen de straat op
te gaan, maar het gesprek aan te gaan.
Opkomen voor je klasgenoot die gediscrimineerd wordt, kan soms nog winnen aan
diepgang als je ook haar verhaal hoort.
Actievoeren voor betere zorg is goed, in
gesprek gaan met mensen die op die zorg
aangewezen zijn is een minstens zo belangrijke stap. Bewogenheid is: niet alleen in
beweging te komen, maar je ook te laten
raken. Stil blijven staan. Verhalen te horen en
vertellen, de tijd te nemen om de ander te
zien. Baart noemt dat: presentie. Aanwezig
zijn in het hier en nu. Dan kan je geraakt
worden, bewogen worden. In beweging
komen is goed, bewogen worden gaat nog
net wat dieper.

Het komende jaar willen we in de Pauluskerk
op allerlei manieren aan de gang met het
thema ‘Bewogenheid’. We bezinnen ons en
laten ons raken. Door de prachtige muziek uit
de Barok, door omgaan m et verdriet, door de
mensenrechtenacties van Amnesty, door
inzichten over het leven van Franciscus van
Assisi, door elkaar te ontmoeten, samen te
zingen, te eten enz... We nodigen iedereen uit
die zich graag laat bewegen, om in beweging
te komen en verhalen met ons te delen.

Het woord ‘emotie’ komt uit het Latijn en is
afgeleid van het werkwoord ‘movere’:
bewegen. Zoals in Mattheus en Marcus vaak
staat dat Jezus ten diepste was bewogen
toen hij de mensenmassa’s zag die op zijn
prediking afkwamen: hij was present in hun
leven, kende hun verhalen en zag waar ze
naar op zoek waren. Zo willen we als zijn
volgelingen stil blijven staan bij verhalen
uit de samenleving. Ons bezinnen op en
nadenken over wat die verhalen ons zeggen.

Ds Gé Speelman

Commissie Geloof en Cultuur:
Marieke Versluys, Jenny Wiersema,
Roeloffien van Voornveld,
Nel van Houwelingen
en Hans Schriever
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Bewogenheid
Bewogenheid en de Koran

“Helpen bij verlies en verdriet opdracht voor iedereen“

met Alper Alasag

Datum woensdag 30 september 2020
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Alper Alasag is directeur van Islam en Dialoog, een stichting die aan de visie van Fethullah Gülen
(Gülenbeweging) bekendheid wil geven in Nederland en sinds 1998 de dialoog tussen verschillende groepen probeert te bevorderen. Alper Alasag werd geboren in Oldenzaal.
Als kind van zes werd Alper naar zijn grootouders in Turkije gestuurd om daar zijn schooltijd
door te brengen. Het werden turbulente jaren waarin hij - ver weg van zijn ouders in Nederland
- opgroeide in een harde samenleving met veel spanningen tussen politiek
links en rechts, tussen islam en atheïsme, tussen gematigdheid en radicalisme, tussen openheid en geslotenheid, tussen afwijzing en dialoog. Zijn
leven kreeg uiteindelijk richting en perspectief door zijn kennismaking
met het gedachtegoed van de Turks-islamitische prediker Gülen. In 1989
keerde Alper als jongvolwassene terug naar Nederland. Als student
raakte hij betrokken bij de oprichting van de stichting Islam en dialoog,
waarvan hij thans directeur is.

Bewogenheid en Franciscus van Assisi
met Willem Marie Speelman
Datum
Tijd
Plaats

donderdag 29 oktober 2020
20.00 uur
Pauluskerk

Een lezing over bewogenheid, duurzaamheid en betrokkenheid bij al
het leven door dr. drs. Willem Marie Speelman, directeur van het
Franciscaans Studiecentrum. Het FSC is een wetenschappelijk instituut
verbonden aan de School of Catholic Theology van Tilburg University.
De heer Speelman doet onderzoek naar de lichamelijkheid van spiritualiteit, naar de betekenis van
de franciscaanse spiritualiteit in het dagelijks leven, in de samenleving. Daarover schreef hij vele
artikelen en diverse boeken. Willem Marie is lid van de Orde van de Franciscaanse Seculieren.
Willem Marie Speelman is expert met betrekking tot Franciscus van Assisi en zal ons meenemen in
deze oude en spirituele voetstappen. Met de ideeën van deze grootse monnik kunnen wij ook weer
op nieuwe wegen worden gezet. Laat u zich dus vooral inspireren.
www.franciscaans-studiecentrum.nl
www.god-aan-den-lijve-ondervinden.nl
www.spirituele-methode.nl
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met Manu Keirse, Emeritus hoogleraar verliesverwerking
Faculteit geneeskunde KU Leuven
Datum vrijdag 27 november 2020
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk

Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden
geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving.
Denken we maar aan het sterven van een familielid of een collega, een
echtscheiding, een ongeneeslijke ziekte, verlies van je werk, leven met
iemand met een beperking, verlies door onrecht, … Hoe kun je daarmee omgaan en familie,
vrienden en collega’s ondersteunen? Mensen in verdriet en hun naasten stellen zich allerlei
vragen: Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk om
weer van het leven te genieten? Is het normaal dat je na een jaar nog kunt huilen om de dood van
je moeder? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd ‘alle wonden heelt’?
Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten? Hoe kun je een collega, die zijn partner of een
kind heeft verloren, tegemoet treden op de eerste dag van zijn werkhervatting? Deze en vele
andere vragen worden frequent gesteld door mensen in verdriet en hun naasten. Om verlies te
overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker
maken. Het is een opdracht van elke burger om mensen hierin behulpzaam te zijn.
Maar misvattingen over wat adequaat omgaan met verdriet is maken dat velen niet naar mensen
in verdriet durven gaan of verkeerd reageren. Deze dagen kunnen zowel mensen in verdriet zelf
als hun familie, hun vrienden, hun studie- en werkomgeving leren wat helpt en niet helpt om te
overleven. Meer weten kan je in verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens te verstaan en
je beter te handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning
te bieden om mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten.

Creatieve workshop “Bewogen door verlies en verdriet ”
met Julia Addink

Datum donderdag 3, 10 en 17 december 2020
Tijd 14.00-16.00 uur en 19.30-21.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Hoe kunnen creatieve middelen helpen? ‘Bewogenheid is niet alleen in
beweging komen, maar je ook laten raken....”Als íets ons als mens raakt,
dan is het wel verlies en verdriet. Manu Keirse laat ons zien dat ernstig verlies
allerlei vormen kan hebben: het overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid, echtscheiding, verlies van werk, verlies door onrecht. Het kan jezelf overkomen, het kan anderen dicht
om je heen overkomen. Hoe ga je er mee om? Praten kan helpen, luisteren kan helpen of iets
doen... In 3 bijeenkomsten gaan we met creatieve middelen werken en geven we kleur en vorm
aan wat ons beweegt en wat als helpend ervaren wordt.
5

Lichtjesavond

Kerken verbonden door licht en muziek
Datum vrijdag 18 december 2020
Tijd 18.30-21.00 uur
Plaats 	Pauluskerk, Pieterskerk en
Johannes de Doperkerk
Alweer voor het tiende jaar is er in Breukelen een lichtjesavond, dit keer op vrijdag 11 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, de 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.
Juist in de vaak donkere dagen voor Kerst willen we een teken van licht zijn.

“Write for Rights” met Amnesty International Stichtse Vecht;
voor tien mensen die groot onrecht is aangedaan speciale aandacht
Datum zondag 13 december 2020
Tijd 15.00-18.00 uur
Plaats Pauluskerk
Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen wereldwijd rond
10 december (de Internationale Dag van de Mensenrechten)
hun mobieltje of pen. Ze schrijven naar presidenten, ministers
en koningen. Ze vragen om gerechtigheid voor mensen die
onrecht is aangedaan, die onterecht gevangen zijn gezet,
worden gemarteld of bedreigd. In veel gevallen zorgt die
massale druk ervoor dat hun leven verandert. Ze komen vrij,
hun marteling stopt of ze krijgen bescherming.
Schrijf een brief, verander een leven.

Kleurrijke Maaltijd

Grote interculturele ontmoeting aan tafel
Datum zondag 14 februari 2021
Tijd 15.00 uur, inloop en ontmoeting, 17.00 uur, begin van de maaltijd
Plaats Pauluskerk
Op deze zondagmiddag is de Pauluskerk ingericht met lange tafels, feestelijk gedekt. Borden
en bestek liggen al klaar. Nu de gasten en het eten nog!
Wij willen deze middag iedereen uit onze omgeving uitnodigen.
Wat wij vragen is iets mee te nemen om de tafels mee te vullen. Het hoeft niet veel te zijn.
Alles samen wordt een rijke maaltijd. Aan deze bijzondere tafel willen we elkaar ontmoeten,
dwars door schijnbare grenzen heen. Het wordt een bijzondere manifestatie van onze overtuiging dat wij door echt samen te leven een prachtige samenleving maken.
Kom allemaal! Neem vrienden en buren mee!
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Bewogen ‘Al beheers ik alle talen’

Paulus gezongen met Sytze de Vries, Pauluskerk cantorij en organist Diederik Bos
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

ds. Sytze de Vries
vrijdag 19 maart 2021
20.00 uur
Pauluskerk

Dat Paulus zich ook laat zingen, zal niet iedereen meteen duidelijk zijn.
Voor velen is hij immers vooral de man van meningen. De brievenschrijver, die vragen beantwoordt. Maar niet zelden doet hij dat op uiterst
poëtische wijze en in sprekende beeldtaal, zoals in zijn tekst over ‘de geestelijke wapenrusting’, en over het Lichaam van Christus met al zijn verschillende leden. Paulus is ook de man
van de grootse liefdeshymne uit 1 Korintiërs 13, en hij citeert ook die prachtige Christus-hymne
uit Filippenzen 2. En Paulus is het ook, die ons oproept God te danken en elkaar te bemoedigen
met psalmen, liederen en hymnen.
Op de vraag, of Sytze de Vries een avond zou kunnen vullen met zingen ‘rond Paulus’ , kwam hij
tot de verrassende ontdekking dat alleen hij zelf al ruim vijfentwintig liedteksten had geschreven met het ‘erfgoed’ van deze apostel. Een aantal daarvan gaat hij deze avond belichten en
gaan we ons ook eigen maken, met behulp van organist en cantorij. Zoals
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
Leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
Herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. (Liedboek 976)

Vrede, samenleven met bewogenheid
Mevrouw dr. Beatrice de Graaf

Datum voorjaar 2021
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Prof. dr. Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en hoogleraar Internationale Betrekkingen aan
de Universiteit van Utrecht, heeft de Vredesweeklezing Domkerk 2018 gehouden.
Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland schreef zij het boek ‘Heilige Strijd,
het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad’. Daarmee heeft zij vanuit
een protestants-christelijk referentiekader een bijdrage geleverd
aan het publieke debat over veiligheid.
Wat kan de christelijke traditie ons vertellen over de zoektocht
naar een omgang met het kwaad, een antwoord op de onveiligheid en het verlangen naar geborgenheid? Als expert verschijnt
Beatrice regelmatig op tv of is ze hoorbaar op een radiozender of
geeft ze haar gevraagde mening in een krant over het onderwerp veiligheid.
Zodra de datum voor de lezing bekend is wordt dit in
Kerknieuws gemeld.
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Exposities
Ook in het nieuwe seizoen verzorgt de kunstcommissie weer diverse tentoonstellingen in ons
kerkgebouw. Met de kunstexposities dagen we onszelf uit om op een andere manier dan door
het woord alleen aangesproken te worden. Daarnaast zijn de exposities een belangrijke reden
voor gasten om ons kerkgebouw te bezoeken. Het komende seizoen staan de volgende
exposities in de planning:
Marloes Molenaar
Niek van der Plas
Bert Kuipers
José van den Helder
Ingrid Jansen

17 juni – 26 september 2020
27 september - 19 december 2020
20 december 2020 – 6 maart 2021
7 maart –14 mei 2021
16 mei – 14 augustus 2021

Marloes Molenaar
Hoe ik het zie…

Marloes Molenaar, woonachtig in Maarssen, heeft naast haar studie
en werken vanaf 1984 lessen gevolgd in tekenen en schilderen. Voor
haar is kunst een verrijking van het leven, zo ook het schilderen. Een
losse snelle schildertoets, meestal vol kleur, passend bij een
onderwerp waar zij vorm aan wil geven.
Aquarelleren en het werken met acryl in de eerste jaren. Nu alweer
zo’n 10 jaar is olieverf het medium waar zij voor kiest. Vaak mengen op het doek, laag op laag,
soms vet, dan weer transparant. Geduld als het resultaat niet bevalt. De rem zit in het trage
drogen.
Inspiratie haalt Marloes onder meer uit de natuur. Zo vormt het landschap in de omgeving waar
ze woont een bijna onuitputtelijke bron. ‘Hoe ik het zie is belangrijk’, vertelt Marloes. De emotie
speelt ook een rol en is vaak bepalend voor wat er geschilderd gaat worden. Gewoon beginnen, maar de ruimte nemen om het uiteindelijk helemaal anders te doen. Het levert al met al
verrassende schilderijen op, waarbij ook de kijker de ruimte heeft erin te ontdekken wat hem of
haar aanspreekt.
www.marloesmolenaar.nl
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Niek van der Plas

“Stad, Land en Strand”
Opening zondag 27 september 2020
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
De schilderijen van Niek van der Plas (1954) onderscheiden zich
met een geheel eigen stijl en lichte impressionistische toets en
een warm kleurgebruik met grote aandacht voor mens en
natuur. Strand en zee vormen voor de in Katwijk geboren en
getogen schilder een belangrijke inspiratiebron voor zijn
werken. Maar de keuze van zijn onderwerpen gaat veel verder dan Katwijk
alleen; ook de rest van Nederland, diverse landen in West-Europa en bijvoorbeeld Amerika
behoren tot zijn ‘werkterrein’.
Niek van der Plas werkt met warme zachte kleuren waardoor zijn schilderijen een sfeer van
zorgeloosheid en ontspanning oproepen. Zijn voorkeur voor luchtige onderwerpen hangt
samen met zijn vrolijke karakter. Naast zijn voorliefde voor het licht van strand, zee en polderlandschappen brengt hij graag de beweeglijkheid van mensen in beeld, omdat zij voor hem bij
het leven horen. Hij weet met zijn licht- en kleurenspel en zijn vlotte toets levendige taferelen
op te roepen.
www.niekvanderplas.nl

Bert Kuipers

Wie kan zonder verbeelding …
Opening zondag 20 december 2020
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Bert Kuipers is een veelzijdig kunstenaar. Dat bleek al gedurende zijn predikantschap in de
tachtiger jaren in Breukelen. Als theoloog hield hij zich dagelijks bezig met beeldvorming.
Hij vindt het leven te mooi om het niet vast te leggen. Penseel en pen zijn dan ook heel
belangrijk voor hem.
En …….. verbeelding, wie kan er zonder!
Hij schreef teksten, af en toe een liedje, en schilderde landschappen in olieverf en ook aquarellen.
Voorts behoren tekeningen en cartoons tot zijn oeuvre. Daarnaast heeft hij ook ervaring met het schrijven van strips.
De expositie in de Pauluskerk bestaat uit veelkleurige schilderijen
van landschappen, stadsgezichten en kerkinterieurs. Zo zijn
voorts enkele dorpsgezichten van Breukelen aan de tentoonstelling toegevoegd.
Een totaaloverzicht van zijn veelzijdige werk is te zien via
www.bertkuipers.nl
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José van den Helder

“Het Hollandse Landschap”
Opening zondag 7 maart 2021
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
José van den Helder woont en werkt in het
Groene Hart. De natuur is haar inspiratiebron en
zij werkt dan ook graag buiten. Zij is een echte
impressionist en werkt vanuit haar hart en met
een vlotte toets.
Zij is autodidact kunstschilder en oprichter van Atelier Helderkunst.
Diverse prijzen vielen haar al ten deel.
Voor haar is een schilderij pas geslaagd als het licht er goed op staat.
Geïnspireerd door de Haagse en Leidse School schildert zij landschappen, dieren, vrij werk maar
ook in opdracht.
www.helderkunst.nl

Ingrid Jansen

Aquarelleren op doek
Opening zondag 16 mei 2021
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Toen Ingrid vier jaar oud was, wilde zij kunstenaar worden. Niet verwonderlijk want zowel haar
opa als haar vader schilderden. Nog steeds, bij het ruiken van terpentijn en lijnolie, komen de
herinneringen boven en de zin om te gaan schilderen. Toch, toen zij ging afstuderen in 1985
koos zij niet voor olieverf maar voor de aquareltechniek. In de loop van de jaren heeft zij heel
wat onderwerpen en technieken uitgediept en na wat omzwervingen is zij sinds 2013 weer
begonnen met aquarelleren en heeft zij zich met name toegelegd op het aquarelleren op doek.
Hiermee won zij twee eerste prijzen. Zowel gekozen door het publiek als door de vakjury op
‘het kunstplein’ in de Keukenhof.
Sinds 2018, door de ontmoeting met Angelo van den Burg, percussionist en componist, is zij
betrokken bij het Music in Color project. Zij schildert op composities van zijn hand. Zij laat zich
inspireren door de muziek en vertaalt dit op het doek. Afhankelijk van wat het bij haar oproept,
kan het zowel figuratief als abstract zijn. Ingrid is lid
van de Modetekenclub Hamdorff te Laren en heeft
diverse exposities gehad. Meer te zien via
www.ingridjansen.nl
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Muziek, theater, film
en literatuur
Orgelconcerten Jan Pieter Karman
Data
Tijd
Plaats
Entree

zo. 4 oktober 2020, vr. 1 januari 2021 en zo. 2 mei 2021
15.00 uur
Pauluskerk
Gratis, gift naar draagkracht na afloop

Het orgel in de Pauluskerk is een bijzonder instrument. Drie muzikale werelden komen
erin samen. Die van Franssen uit 1870, dat betrof een vrij klein orgel bedoeld voor de
‘romantische’ r.-k. liturgische koorpraktijk uit die tijd. Jan Proper breidde dit orgel in 1909 uit
met een 2e manuaal, en met krachtige stemmen om de gemeentezang goed te kunnen
ondersteunen. Een grote ombouw vond plaats in 1953 door fa. De Koff, die zich duidelijk liet
inspireren door het (neo)barokke klankideaal van rond 1950. Door de elementen uit die drie
klankwerelden is het instrument met de nodige inventiviteit geschikt om diverse delen van
de literatuur uit de eeuwenoude orgeltraditie te laten klinken.
Zondag 4 oktober is een barokconcert dat geheel zal bestaan uit werken van
J.S. Bach (1685-1750). Dan zullen klinken de feestelijke Toccata en Fuga in F (BWV 540),
de koraalpartita ‘O Gott, du frommer Gott’ (BWV 767), de 1e triosonate in Es (BWV 525) en
de grote koraalbewerkingen over ‘Von Gott will ich nicht lassen’ en ‘Diess sind die heil’gen
zehn Gebot’ (BWV 658 en 678).
Het orgelconcert op nieuwjaarsdag is zo ongeveer een traditie in Breukelen geworden.
Zoals het Weense nieuwjaarsconcert altijd afsluit met de Radetzkymars van Strauss sr.,
wordt dit orgelconcert ook deze keer weer afgesloten met de Suite Gothique van Boëllmann,
die eindigt met misschien wel de bekendste orgeltoccata uit de romantiek.
Mogelijk ook andere populaire werken, zoals Bachs Toccata en Fuga in d en Handels ‘Koekoek
en de nachtegaal’.
Het concert van 2 mei valt tussen Pasen en Pinksteren, en in dit concert vooral aandacht voor
muziek van na 1800, o.a. van de romantici César Franck en Max Reger.
De concerten worden gegeven door Jan Pieter Karman, als organist verbonden aan de
Protestantse Gemeente Breukelen.
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SinBaPerBasso

Rondom Bach

Wat een bas allemaal kan

Studenten van het Utrechts Conservatorium o.l.v. Heiko ter Schegget

Datum zondag 18 oktober 2020
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)
Het basgitaartrio van David de Marez Oyens, Jurre Hogervorst en Jan Hollestelle.
De muziek van Bach heeft al lange tijd een enorme aantrekkingskracht gehad op de drie
basgitaristen van dit bijzondere trio. Ieder heeft daar op eigen manier al uiting aangegeven.
Jan speelt al jaren Barokcontrabas (violone) voornamelijk in het Barokensemble Concerto d’
Amsterdam, Jurre en David, docenten aan het conservatorium van respectievelijk Tilburg en
Amsterdam, hebben al eerder het dubbel viool concert van Bach op elektrische basgitaar
opgenomen. Zo ontstond het idee om de Sinfonia’s van Bach, de driestemmige inventies, te
gaan bestuderen. Gebruik makend van zeer ongebruikelijke stemmingen lukt het om deze,
hoewel een octaaf lager, in de originele verhoudingen te spelen op drie akoestische basgitaren.
Naast de muziek van Bach spelen zij ook werk van o.a. Pergolesi, Hendrik Andriessen en eigen
werk. Het resultaat: een zeer aangename verrassend ‘ongehoorde’ klank.
David de Marez Oyens is opgegroeid in een gezin waar muziek een centrale plaats in nam.
Voltooide zijn studie aan het conservatorium zowel voor contrabas als basgitaar. Na o.a. Toon
Hermans, De Volharding, het Metropole Orkest o.l.v. Ennio Morricone speelde David langere
tijd met Thijs van Leer, Kaz Lux, Margriet Eshuijs, C_urb, The New Conrad Miller Trio, Stormvogel en nu alweer 7 jaar met Jan Akkerman.
Jurre Hogervorst is als freelance bassist werkzaam live en in de studio. Verder begeleidt hij
projecten in de rol van musical director. Hoe breed inzetbaar hij is blijkt uit de verscheidenheid
van artiesten, die van zijn diensten gebruik maken/maakten zoals o.a. Dana Winner, Ellen ten
Damme, Miranda van Kralingen, Candy Dulfer, Liesbeth List en Belle Perez.
Jan Hollestelle wordt wel de Nestor van de Nederlandse basgitaar genoemd. Zijn interesse voor
de basgitaar stamt al uit 1960, toen het instrument nog geen 10 jaar oud was. In ’67 kwam daar
de Contrabas bij. Sinds dat moment heeft Jan mede de rol van de basgitaar in de NL muziek
scene bepaald, voornamelijk in platenstudio’s als sessie muzikant, later ook als lid van het
Metropole orkest. Tijdens deze periode kwam een oude liefde voor J.S.Bach weer meer naar
voren en geleidelijk aan begon het Violone spelen in barokorkesten in binnen en buitenland.
Als docent was Jan vanaf begin 80er jaren tot 2014 verbonden aan het Hilversums en later
Amsterdams conservatorium. De instrumenten die door dit trio worden bespeeld zijn allemaal
door Jan zelf gebouwd.
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Data
Tijd
Plaats
Entree

zondagen 8 november 2020, 31 januari en 11 april 2021
15.00 uur
Pauluskerk
gratis - collecte bij de uitgang-

Op zondag 23 maart 2014 werden voor het eerst Bach Cantates ten gehore gebracht in de
Pauluskerk. Het concert trok meteen veel bezoekers. Bezoekers zijn bezield geraakt door de
muziek, de studenten en de sfeer. We zien dan ook een trouwe groep luisteraars.
De studenten doen op deze wijze meer podiumervaring op en ze waarderen
ook de goede akoestiek. Kortom de docent Heiko ter Schegget en de HKU
zijn enthousiast en wij als Pauluskerk en liefhebbers van mooie muziek ook.
De Bach Cantates in de Pauluskerk zijn inmiddels een traditie geworden, het
komende jaar nog iets breder. De uitvoeringen zullen dit jaar ook in het
teken staan van de inspiratoren van Bach en Bach als inspirator voor latere
componisten. Van wie heeft hij geleerd en genoten en van welk werk zou
hij genoten hebben? Van solist tot een compleet ensemble (zang als daar
weer ruimte voor is, gezien corona), het wordt in ieder geval weer
genieten voor iedereen.
De concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage
gevraagd ter bestrijding van de kosten.

Orgelconcert Diederik Bos

‘Dat wat niet in een kerkdienst past’
Data
Tijd
Plaats
Entree

zaterdag 14 november 2020
20.00 uur
Pauluskerk
Gratis, collecte bij de uitgang

Het orgel in de Pauluskerk is een bijzondere, een samengesteld instrument met
verschillende tijds- en muziekinvloeden.
Dit concert brengt vanavond muziek die u misschien nog niet eerder gehoord heeft.
Diederik wil graag een orgelconcert geven met als titel ‘Dat wat niet in een kerkdienst past’.
Om zo muziek te laten horen die niet gebruikelijk is in een kerk.
Denk b.v. aan Sweelincks
‘Mein junges Leben hat ein End’,
Sweelincks ‘Chromatische Fantasie’
en Bachs ‘Passacaglia’
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Christmas Carols

Advent Festival of Lessons and Carols Vocaal
Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken
Datum zaterdag 19 december 2020
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree gratis
In vervolg op het succes van vorig jaar een viering naar Anglicaans voorbeeld, waarin lezingen
en Carols worden afgewisseld. Naast koorwerken is er ook veel samenzang. Met medewerking
van organist Sebastiaan ’t Hart en diverse lectoren. Theologie en kerkmuziek komen samen bij
het Vocaal Theologen Ensemble. Het VTE staat onder professionele leiding van Hanna Rijken.
Het VTE laat theologen van verschillende faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek.
Op die manier levert het VTE een bijdrage aan de vorming van hun spiritualiteit.
Hanna Rijken is musicus en theoloog. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek en fluit aan het
Conservatorium van Amsterdam. Aan de Protestantse Theologische Universiteit promoveerde
ze op een onderzoek naar de perceptie van de Anglican Choral Evensong in Nederland. Sinds
2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Sinds juli 2017 is
zij predikant in algemene dienst van de PKN, met een bijzondere opdracht voor het project
interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken.
Hanna is oprichter en dirigent van het VTE powered by PThU. (Protestants Theologische
Universiteit).
www.hannarijken.nl

Lee Ariel

Leerlingenavond Lieve Geuens
Datum
Tijd
Plaats
Entree

vrijdag 5 maart 2021
20.00 uur
Pauluskerk
gratis

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 5 maart 2021 een leerlingenavond in de
Pauluskerk. Voor iedereen toegankelijk. Een heerlijke avond met diverse muziekstijlen gebracht
door veelal jonge zangers en zangeressen.

Movies that matter met Amnesty International
Datum donderdag 22 april 2021
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Samen met Amnesty International Stichtse Vecht willen we met elkaar in gesprek over de
mensenrechten. We zagen eerder films: “Wadjda” van Haifaa Al-Mansour, en “The Border
Fence”van Nikolaus Geyrhalter.
Voor deze avond hebben we nog geen keus gemaakt, we zullen deze op tijd bekend maken.
Na het bekijken van de documentaire is er een nagesprek met een deskundige van Amnesty.

Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn in concert

Chinese zang (en dans)
Datum zondag 10 januari 2021
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)
Ariël Sin Yu Lee is een coloratuur mezzosopraan uit Hong Kong.
Zij studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Karin van der
Poel en Selma Hartink met een beurs van het Ministerie van Cultuur Onderwijs en
Wetenschap. Op dit moment studeert zij zang o.l.v. Henny Diemer.
Zij is een veelzijdig talent. Naast het uitvoeren van klassieke muziek produceert zij ook
popmuziek met haar eigen band. Ook is zij actrice in de Nederlandse film “A Moonless Night”.
Op het programma van volgend jaar staat oa. een concerttour met Westerse en Chinese
liederen in Hong Kong, Indonesië en Japan.
Zij heeft o.a. opgetreden in de opera Dido en Aeneas van Purcell, de Messiah van Handel,
in een kamermuziekgroep en op het Grachtenfestival in Amsterdam.
Het concert op 10 januari 2021 bestaat uit Chinese volksliederen en geeft een kijkje in de
samenvoeging van de muziekcultuur van China, westerse klassieke muziek en Chinese poëzie.
De liederen worden uitgevoerd in het Mandarijn en Kantonees.
Zij wordt begeleid op de piano door Lisa Angelia Tanto en op de pipa door Zhilei Gao.
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Datum
Tijd
Plaats
Entree

zondag 16 mei 2021
15.00 uur
Pauluskerk
€ 10,- (kinderen gratis toegang)

Lieve Geuens (sopraan) en Hein Hoogendoorn (vleugel) zullen een operaconcert verzorgen.
De rol van de vrouw in relatie tot de man/maatschappij staat daarin centraal.
Wat werd er van de vrouw verwacht en hoe ging zij daarmee om?
Er zijn droevig dramatische, maar ook hilarisch komische verhalen, die Lieve zal vertellen
als toelichting op de aria’s. We zullen bekende en minder bekende
aria’s horen van onder andere Puccini, Mozart, Boito,
Gounod, Donizetti en Verdi.
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Geloof en leven
Bewust Bijbel lezen:

Bewust Bijbel lezen:

Bij Johannes in de leer

Achtergronden bij verschillende teksten in de bijbel

Inleiding ds. Bert Aalbers
Data 	woensdagen 23 september,
14 oktober en 18 november 2020
Tijd 20.00-21.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
In de afgelopen jaren maakten we ieder jaar kennis met een andere evangelist. Het komend
seizoen is Johannes aan de beurt.
Van de vier evangelisten is hij de meest afwijkende, aparte, eigenzinnige… Er is eigenlijk niet
een woord waarmee wij hem recht doen. Enerzijds is hij diepgravend en hoogreikend – denk
aan zijn proloog: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is
geen ding geworden, dat geworden is.”
Anderzijds tekent geen van de evangelisten ons Jezus zo aards, zo gewoon: Hij is moe, boos,
verdrietig.
Verder heeft Johannes heel veel ontmoetingen met Jezus die bij zijn collega’s ontbreken.
Bovendien worden die gevolgd door uitvoerige discussies.
Reden genoeg om enkele boeiende avonden te verwachten!

Sobere maaltijden in de 40dagentijd
Samen eten voor Kinderen in de Knel
Data
Tijd
Plaats

dinsdagen 23 februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2021
18.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

De ZWO-commissie verzorgt ook dit jaar een sobere
(vegetarische) maaltijd op bovengenoemde dinsdagen.
We beginnen om 18.00 uur in de achterzaal van de
Pauluskerk. We dekken graag de tafel voor jong en
oud. Of u alleen komt, samen of met het hele gezin,
iedereen is van harte welkom!
De maaltijd is gratis, maar we vragen een vrijwillige
bijdrage voor Kinderen in de Knel! We steunen
daarmee Nederlandse projecten van Kerk in Actie.
Aansluitend kan men naar de kerkruimte gaan voor de
oecumenische vesper, die om 19.15 uur begint.
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Kijk eens op de site van de Pauluskerk, onder de knop Diaconie staat nadere informatie over wat de ZWO-commissie doet.
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Gespreksleiding
Data
Tijd
Plaats

verschillende theologen, worden tzt in Kerknieuws aangekondigd
woensdagen 20 jan, 10 feb, 17 mrt, 14 apr en 19 mei 2021
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

In het kerkelijk jaar vanaf november 2020 tot november 2021 staat het Evangelie van Marcus
centraal. Voor iedere avond worden inleiders gezocht die een eigen keuze uit de Bijbel maken.
Dat zullen daarmee vijf boeiende avonden worden, waarin we dieper doordringen in het
evangelie en steeds op zoek gaan naar de vraag wat deze teksten ons vandaag zeggen. In
Kerknieuws worden de teksten genoemd die de betreffende avond aan bod komen.

Liturgica en
bijzondere diensten
Vredesweek 2020

‘Vrede verbindt verschil’
		
Datum
Tijd
Plaats

Oecumenische viering
zondag 20 september 2020
10.00 uur
Pauluskerk

		
Tijd
Maandag 21 september
Dinsdag 22 september
Woensdag 23 september
Donderdag 24 september
Vrijdag 25 september
Zaterdag 26 september

Gebedsmomenten
Iedere dag om 19.15 uur
Pieterskerk, Straatweg 59
Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8
Pauluskerk
Silo, Karel Doormanweg 49
Gebedshuis de Bovenkamer. Poeldijk 9
Johannes de Doperkerk, Straatweg 146

Het vraagt lef om de verschillen op te zoeken. Veel verschillen zijn niet weg te nemen, en dat
moeten we ook niet willen. We zijn niet allemaal één, het samenleven in zo’n grote diversiteit
schuurt en doet pijn, je moet er misschien zelf iets voor inleveren: je eigen, vertrouwde mening
of gewoonten. Het vraagt moed om op te komen voor de ander, die anders is. PAX werkt al
vanaf haar ontstaan net na de Tweede Wereldoorlog aan manieren waarop mensen met
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verschillende culturen en talen samen kunnen leven. In de periode na de oorlog heet dat
verzoening, tussen mensen die tot voor kort vijanden waren. Die verzoening kon er alleen
komen door ontmoetingen en gesprekken. Met genoeg tijd om te luisteren naar elkaars verhalen. Hoe echter en oprechter de verhalen, des te steviger de band die ontstaat. Daarom zoeken
we ook in deze tijd naar nieuwe verbintenissen tussen mensen in een land dat heel divers
geworden is. Ook nu speelt ontmoeting een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk te maken De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen bij
elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt verschil.
Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

ADA-Dienst

Anders Dan Anders Dienst

		

Voorganger ds P. van Winden		
Datum zondag 29 november 2020
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk

In deze laagdrempelige dienst gaat alles anders dan anders, een normale dienst is veel
luisterwerk nu kunt u/jij de handen uit de mouwen steken.
Deze zondag is het ook eerste advent in deze dienst wordt ook met het nieuwe project van
de kindernevendienst begonnen. Dus kom met zijn allen!

Week van Gebed voor de Eenheid van christenen 2021
Wereldwijd verbonden

		
Oecumenische viering
Datum zondag 17 januari 2021
Tijd 10.15 uur
Plaats Johannes de Doperkerk, Straatweg 146
		
Gebedsmomenten
Datum van maandag 18 t/m zaterdag 23 januari 2021
Tijd Iedere dag om 19.15 uur
Plaats	deelnemende kerken: Pieterskerk, Pauluskerk, Silo, Witte Kerkje,
Johannes de Doperkerk en gebedsruimte De Nieuwe Bovenkamer
De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden.
Deze gebedstraditie gaat terug op initiatieven van ruim honderdvijftig jaar geleden.
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid.
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving
in de voorbeden een plek te geven.

Evensong

Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken
Dirigent
Voorganger
Datum
Tijd
Plaats

Evensong Advent
Cantorij

Dirigent 	Arnoud Heerings
Voorganger ds Gé Speelman
Datum zondag 29 november 2020
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Deze dienst bestaat voornamelijk uit veel mooie stukken muziek met een gebed. Opmerkelijk
aan een Choral Evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud
aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen.
Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een
eeuwenoud ritueel dat een Choral Evensong zo bijzonder maakt. De cantorij van de Pauluskerk
voert deze uit onder leiding van de cantor Arnoud Heerings en met organist Diederik Bos.
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Hanna Rijken
ds Gé Speelman
zondag 18 april 2021
19.00 uur
Pauluskerk

Dit is een viering in de stijl van het Anglicaanse gezongen avondgebed, met prachtige koorwerken uit de rijke Engelse kerkmuziek. Met medewerking van organist Sebastiaan ’t Hart.
Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble. Het VTE staat
onder professionele leiding van Hanna Rijken. Het VTE laat theologen van verschillende
faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op die manier levert het VTE een bijdrage
aan de vorming van hun spiritualiteit. Hanna Rijken is
musicus en theoloog. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek
en fluit aan het Conservatorium van Amsterdam. Aan de
Protestantse Theologische Universiteit promoveerde ze op
een onderzoek naar de perceptie van de Anglican Choral
Evensong in Nederland. Sinds 2016 is ze verbonden aan het
Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Sinds juli
2017 is zij predikant in algemene dienst van de PKN, met
een bijzondere opdracht voor het project interkerkelijke
Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse
binnenstadskerken. Hanna is oprichter en dirigent van
het VTE powered by PThU (Protestants Theologische
Universiteit).
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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. Ook heeft een onbekende
de woorden ‘Father Forgive’ op een nog overeind staande muur geschilderd. Dit is de
inspiratiebron van de wereldwijde verzoeningsbeweging die vanuit Coventry op gang is
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 200 plaatsen over de hele wereld op
vrijdagmiddag gebeden. Vanaf september 2015 ondersteunt de Pauluskerk te Breukelen dit
initiatief door het middag-gebed voor Vrede en Verzoening een plek te geven en deel te nemen
aan het Coventry Beraad Nederland. In juni 2018 is een groep uit de Pauluskerk in Coventry
geweest om ter plaatse meer over de achtergronden te horen. In september 2019 heeft ook de
Pauluskerk een Cross of Nails mogen ontvangen als teken van verbondenheid met deze
beweging. Het gebed voor Vrede en Verzoening wordt iedere vrijdagmiddag uitgesproken van
12.15 uur tot 12.30 uur. Dat gebeurt rond die tijd op tal van andere plaatsen in ons landen andere
plaatsen in de wereld. Deze plaatsen weten zich meestal verbonden vanuit een oorlogsverleden. Deze ervaringen probeert men op die manier te keren, als inspiratie om te streven naar
depolarisatie in de wereld, in de stad.

Viering in de traditie van Taizé
Avondgebed

Data
Tijd
Plaats

Elke 4de zondag van de maand m.u.v. juli en december
19.00 uur
Pauluskerk (stiltecentrum)

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 rond 1940 een oecumenisch
klooster is opgericht, dat is uitgegroeid tot de bijzondere gemeenschap van nu. Momenteel
leven en werken er een honderdtal broeders uit verschillende landen en afkomstig uit diverse
kerkgenootschappen.
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 zingen, te bidden en stil te zijn. Net als in Frankrijk wordt in deze vieringen
veel gezongen. De melodieën liggen gemakkelijk in het gehoor en door die aansprekende
eenvoud kunnen ze gemakkelijk meegezongen 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, aansluitend bij de tijd van het kerkelijk jaar of bij de actualiteit.
De vieringen worden voorbereid door een klein groepje gemeenteleden.
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12+ dienst
Data
Tijd
Plaats
Leiding

iedere laatste zondag van de maand (niet in vakanties)
10.00 uur
Pauluskerk (consistorie)
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 het Liedboek, maar ook van smartphone,
tablet, camera en andere (moderne) middelen. Kom jij ook?

Excursies, wandelingen
en reizen
Autorondrit ouderen

Gezellig door de omgeving
Datum zaterdag 29 mei 2021
Tijd 09.30 uur
Vertrekplaats ’t Heycop
In het voorjaar wordt er door de diaconie de jaarlijkse autotocht voor ouderen
georganiseerd. Ieder jaar is het weer een feestje. Er wordt gezorgd 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
(uiterlijk 13.00 uur) weer in Breukelen.
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Dagreis Rotterdam

Nacht van de Vluchteling

Laurenskerk en Pauluskerk

Landelijke wandeltocht in solidariteit

Datum zaterdag 5 juni 2021
Tijd vertrek 08.30 uur
Vertrekplaats Pauluskerk
Kosten	ca. € 60,- (definitief vast te stellen
als aantal deelnemers bekend is)
Zaterdag 5 juni bezoeken we de stad Rotterdam. We gaan naar de Grote- of Sint Laurenskerk
waar ds. Harold Schorren voorganger is en daarna gaan we naar de bekende Pauluskerk daar
vlakbij. De Grote of Sint-Laurenskerk, in de volksmond eenvoudig de Laurenskerk of Laurens
genoemd, is van oudsher de ‘hoofdkerk’ van Rotterdam. Gebouwd tussen circa 1449 en 1525, is
de Laurenskerk het enige nog resterende laatgotische gebouw uit het van oorsprong middeleeuwse Rotterdam.
Voor velen staat de Laurenskerk symbool voor de geschiedenis van Rotterdam. Zo kon men in
de middeleeuwen het Rotterdamse stadsburgerschap kopen door 3000 stenen bij te dragen
aan de bouw van de toren. De beelden van de zwaar getroffen kerk in de Tweede Wereldoorlog
en haar wederopbouw nadien werden symbool voor de lotgevallen van de stad en haar
bewoners. De Italiaanse kunstenaar Giacomo Manzu ontwierp in de jaren ’60 van de vorige
eeuw de bronzen deuren met als thema ‘oorlog en vrede’. In de deurpanelen zijn de verschrikkingen van een oorlog en de vreugde van vrede uitgebeeld. Bezienswaardig zijn verder 17de
eeuwse praalgraven van Witte de With, Egbert Kortenaer en Johan van Brakel, het koperen
koorhek uit de 18de eeuw en drie Marcussenorgels, waaronder het grootste orgel van Nederland, en de doopvont van Hans Petri uit de jaren ’60 van de vorige eeuw.
De Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp
niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan
en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief
op beter’ van deze mensen. Er is o.a. nachtopvang, medische hulp, juridische hulp en een
fietsenwerkplaats voor bezoekers en vrijwilligers die het vak willen leren. Tussendoor gaan
we met elkaar ergens lunchen.

Datum 	nacht van zaterdag 19 juni
op zondag 20 juni 2021
Tijd 00:00 uur
Plaats Amsterdam
Loop jij ook mee in de Nacht van de Vluchteling?
In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers
een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende
provincies in het land. Er is een route van Rotterdam
naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem,
van Utrecht naar Utrecht en van Amsterdam
(via Broek in Waterland) terug naar Amsterdam.
Een pittige maar onvergetelijke ervaring.
Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en
ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en
onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook op een
positieve manier aandacht voor vluchtelingen wereldwijd. De Nacht van de Vluchteling is een
initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan veertig jaar
inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.
Een recordaantal mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Maar liefst 65,6 miljoen
mensen hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig bestaan. Deze vluchtelingen
hebben dringend behoefte aan hulp, zoals schoon drinkwater, tentzeil en medische zorg. Met
je deelname kun je deze mensen helpen door je te laten sponsoren. Hoe meer geld je ophaalt,
hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen geven.
Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling jaarlijks de Nacht van de Vluchteling en dat is in
die jaren uitgegroeid tot een evenement van betekenis. In 2019 is door de 5000 lopers een
recordbedrag van 1,6 miljoen euro opgehaald.
In 2021 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld
Vluchtelingendag, in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 juni. Het startschot klinkt stipt
middernacht op vier startlocaties; in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De
deelnemers lopen 40 kilometer en doen er gemiddeld 8 tot 9 uur over en finishen de volgende
ochtend. Op zaterdagavond 20 juni is er ook een loop van 10 en 20 kilometer in Amsterdam.
Team Pauluskerk
Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als gemeente een groep te vormen, die samen
voor dit goede doel loopt. De afstand is in principe 40 km, maar we hebben ervoor gekozen om
de 10 km te lopen in Amsterdam. In 2019 hebben 11 mensen vanuit onze gemeente de tocht
gelopen. Helaas ging in 2020 vanwege Corona de tocht niet door. Loop jij ook mee in 2021?
Dat zou fantastisch zijn!
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Jeugd en jongeren
Klimbos

Voor jongeren vanaf de middelbare school

Filmavond

Voor jongeren vanaf de middelbare school
Data zaterdag 13 februari 2021
Tijd vanaf 19.00 uur
Plaats Bij Siwanthi en Erik

Datum zaterdag 26 september 2020
Tijd overdag
Vetrekplaats Pauluskerk
Bijdrage per deelnemer € 10,Een gezellige doe-dag met de 12+-ers naar het klimbos in de Lage-Vuursche.

We gaan gezellig chillen en een filmpje kijken bij
Erik en Siwanthi thuis.

Sint-Maarten

Eieren beschilderen

Lampionnen maken

Kleurrijk Pasen

Datum zaterdag 7 november 2020
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Weet jij nog wie Sint Maarten is?
Op veel plaatsen in Nederland en sinds een paar jaar in Breukelen gaan kinderen op
Sint Maarten met een eigengemaakte lampion langs de deuren . Zij zingen een liedje en krijgen
als beloning wat lekkers.
Weet je nog hoe leuk het was om samen een lampion te maken? Dat doen we ook dit jaar weer
! Kom je ook knippen en plakken? Meld je dan wel aan, dan zorgen wij dat er genoeg materiaal
is. Meld je ook aan als je echt niet kan maar wel graag zelf een lampion wil maken.
Je kunt van ons het voorbeeld krijgen en later met je ouders knutselen.

Sint-Maarten

Lampionnenoptocht

Datum
Aanmelden
Tijd
Plaats

woensdag 31 maart 2021
Heinie de Kruijff (0623700853 dmv appje)
13.30-15.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Al vele jaren schilderen we samen in de
Pauluskerk met veel plezier (paas)eieren.
Vorig jaar ging ’t helaas niet door i.v.m.
de corona regels.
We hopen dit jaar wel weer met zijn allen te gaan
schilderen! Dus heb jij zin in een gezellige schilder/
knutselmiddag kom dan naar de Pauluskerk in de
achterzaal knd-ruimte. We willen wel dat je je
vooraf even aanmeldt (voor genoeg eieren ;-) bij
Heinie de Kruijff via een appje naar 0623700853!
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Datum woensdag 11 november 2020
Tijd 18.30 uur
Plaats	verzamelen aan de achterkant van de Pauluskerk
Afhankelijk van de belangstelling.
Vind je het leuk om met een groepje langs de deuren te
gaan? Gezellig als je meeloopt.
Meld je wel aan, anders vertrekken we misschien zonder
jou. Neem je wel je lampion mee?
Ook als die niet zelf is gemaakt ben je van harte welkom!

24

25

Catechese en Gespreksgroep
Seniorengespreksgroep

Ontmoeten en spreken over geloof en leven
Gespreksleiding
Data
		
Tijd
Plaats

ds P. van Winden (voor de eerste maanden)
donderdagen 10 sep, 8 okt, 12 nov en 10 dec 2020
donderdagen 14 jan, 11 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei, 10 juni 2021
14.30-16.00 uur
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. Het
afgelopen seizoen zijn we begonnen met de Psalmen.
Teksten waarin heel het leven ter sprake komt: vreugde
en verdriet, leven en dood, vriend en vijand, enz. stof genoeg voor een nieuw seizoen.
U bent van harte welkom. Kom gerust een keer kijken!

Belijdeniscatechese
Ik geloof

Leiding
Datum introductie
Data catechese
Tijd
Plaats

maandag 28 september 2020
6 avonden (in overleg)
20.00 uur
Pauluskerk (predikantskamer)

Belijdeniscatechisatie? 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.

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
verbonden 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.

Gemeente gesprekken over de toekomst

Ontmoeten en spreken vanuit en met geloof en leven
Gespreksleiding
Data
Tijd
Plaats

ds P. van Winden
eerste helft oktober 2020
volgt
diverse

Vóór de zomer werd het beroepingswerk opgeschort. De zomer is voorbij en de kerkenraad
kijkt vooruit. Eén van de doelen is dat het beroepingswerk weer hervat kan gaan worden.
Voor het zover is, wil de kerkenraad in gesprek met u als gemeenteleden over de koers van de
kerk. Die koers staat op zich niet ter discussie, maar het is goed om die met elkaar concreet te
maken. En daarnaast is het gewoon prettig en nuttig om elkaar zo breed en toekomstgericht
mogelijk weer te spreken als gemeente. Er is veel gebeurd. Er staat veel te gebeuren.
In de eerste twee weken van oktober zullen er daartoe allerlei bijeenkomsten worden
aangeboden. Die bijeenkomsten zullen alle een ongeveer gelijk patroon volgen.
U kunt kiezen wanneer en waaraan u meedoet. De data en plaatsen worden nog bekend
gemaakt. In een enkel geval heeft een gesprek een meer speciaal thema.
Ook dat wordt vooraf bekend gemaakt. Het zal gaan om gesprekken na afloop van de dienst,
bijeenkomsten in de kerkzaal én om kleinschalige gesprekken bij gemeenteleden thuis.
Uiteraard wordt bij alle plannen zeer nauwgezet omgegaan met de ‘corona-regels’.
De gesprekken worden geleid door onze interim-predikant ds. Pieter van Winden.
De uitkomsten ervan en wát de kerkenraad ermee gaat doen worden besproken in de
gemeentevergadering van 4 november aansluitend aan de dankdag-vesper.

Om eerst eens te proeven of het wat voor u of voor jou is, bent u/ ben jij van harte uitgenodigd
voor de introductieavond op maandag 28 september 2020. Bent u/ ben jij dan nog steeds
geïnteresseerd, dan spreken we een aantal avonden af om daadwerkelijk de diepte in te gaan.
In die bijeenkomsten spreken we met elkaar over geloven en leven, en over 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
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Overige activiteiten
Naaicursus

Jaarmarkt

voor en met vluchtelingvrouwen
Data
Tijd
Plaats

met onze snuffel- en rommelmarkt

iedere woensdag
09.00-11.30 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, 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.
Via vluchtelingenwerk hebben de vrouwen gehoord van deze naaicursus en zijn bij ons
binnengekomen. Overweldigend was het aanbod van materiaal, naaimachines en alles wat voor
deze activiteit nodig is.
Er staan op dit moment ca. 35 vrouwen ingeschreven, de opkomst ligt tussen de 12 á 15
vrouwen. Zij komen uit Eritrea, Afghanistan, Marokko, Somalië, Irak, Kongo, Kazachstan, Syrië,
Armenië en Rusland.
Natuurlijk hebben we ook een poule van 15 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 verrast met een ontbijtbuffet, verschillende malen heerlijk gekookt,
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 en mee te helpen als u wilt.

Monumentendag

Een blik in de Pauluskerk
Data
Tijd
Plaats

zaterdag 12 september 2020
10.00-16.00 uur
Pauluskerk

Datum zaterdag 19 juni 2021
Tijd 10.00-16.00 uur
Plaats Kerkplein
Iedere derde zaterdag in juni is er een 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 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 opgezet en bemand door vrijwilligers vanuit de beide kerkelijke gemeenten. De
opbrengst van de markt wordt in gelijke delen verdeeld tussen het onderhoud van de kerkgebouwen en een of meerdere 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.
Zo is in 2019 €3.100,- overgemaakt naar het Leerorkest Stichtse Vecht, een
innovatief muziekeducatieproject met als doel alle
kinderen de kans te geven
een muziekinstrument te
leren bespelen. In 2020 is
helaas geen markt geweest.
Ook in 2021 hopen we weer
een gezellige en mooie dag
te hebben. Welkom op
zaterdag 19 juni.

Op 12 september is het weer Open Monumentendag in Nederland en zo ook een open
Pauluskerk! Wij zijn de hele dag open op zaterdag 12 september.
Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2020 staat educatie centraal. Het thema is
‘Leermonument’. Van elk monument kun je uiteraard wel wat leren. Naast monumenten die
een leerfunctie hadden of hebben (zoals scholen en universiteiten), worden in 2020 ook allerlei
andere monumenten ‘leermonumenten’. Het doel is dat in elk opengesteld monument iets te
leren valt, tijdens een ‘leermoment’.
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Herdenkingsbijeenkomsten
Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2021
Datum dinsdag 4 mei 2021
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 gevolgen van deze
oorlog voor ons land en onze samenleving.
In Breukelen wordt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de Oranjevereniging Breukelen en de Werkgroep
Oecumene. Na afloop kan men de dodenherdenking bijwonen,
waarvoor om 19.30 uur in Park Boom en Bosch verzameld wordt.

Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus 2021
Datum zondag 15 augustus 2021
Tijd 15.00-16.00 uur
Plaats Pauluskerk
Op 15 augustus 2021 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 76 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.

Kerkdiensten en feestdagen
Iedere zondagmorgen eredienst om 10.00 uur
Iedere tweede zondag van de maand dienst van Schrift & Tafel
Iedere vierde zondag van de maand (excl. dec. en jul.) viering in de traditie van Taizé om 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 juli en augustus): kindernevendienst (4-12 jaar)
Laatste zondag van de maand: 12+ dienst (12-15 jaar)
Startzondag
Vredesdienst (+)
Allerheiligen
Dankdag gewas en arbeid
Vespers Advent (+)
Kerstnacht
Kerstochtend
Dienst Eenheid (+)
Aswoensdag (+)
Vespers 40-dagen (+)
Biddag gewas en arbeid
Annunciatie (+)
Palmzondag
Morgengebeden Stille Week
Witte Donderdag (+)
Goede Vrijdag (+)
Paasnacht (+)
Paasochtend
Hemelvaart (+)
Pinksteren (+)

(+) = oecumenische dienst

Vakanties scholen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
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zondag 6 september 2020
zondag 20 september 2020
zondag 1 november 2020
woensdag 4 november 2020
dinsdag 1, 8 en 15 dec 2020
donderdag 24 december 2020
vrijdag 25 december 2020
zondag 17 januari 2021
woensdag 17 februari 2021
dinsdag 23 febr, 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2021
woensdag 10 maart 2021
donderdag 25 maart 2021
zondag 28 maart 2021
maandag 29, 30 en 31 maart 2021
donderdag 1 april 2021
vrijdag 2 april 2021
zaterdag 3 april 2021
zondag 4 april 2021
donderdag 13 mei 2021
zondag 23 mei 2021

17 t/m 25 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
1 mei t/m 9 mei 2021
17 juli t/m 29 augustus 2021
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10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.15 uur
22.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
19.30 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
07.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur

Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Joh. de Doperkerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Joh. de Doperkerk
Boom & Bosch

Agenda 2020 - 2021
September:
do 10 sep
za 12 sep
zo 20 sep
wo 23 sep
za 26 sept
zo 27 sep
zo 27 sept
zo 27 sep
ma 28 sep
wo 30 sept

aanvang:
14.30 uur
10.00-16.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00

wat:
Seniorengespreksgroep
Monumentendag
Start week van de Vrede
Bij Johannes in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Klimbos 12+
12+ dienst
Opening expositie Niek van der Plas
Viering in traditie van Taizé
Start belijdeniscatechisatie
Bewogenheid en de Koran met Alper Alasag

waar:
blz:
Pauluskerk (achterzaal)
26
Pauluskerk
28
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk vertrek
24
Pauluskerk (consistorie)
21
Pauluskerk
9
Pauluskerk (stiltecentrum) 20
Pauluskerk (pred kamer) 26
Pauluskerk
4

Oktober:
aanvang:
1ste helft okt zo 4 okt
15.00 uur
do 8 okt
14.30 uur
wo 14 okt
20.00 uur
zo 18 okt
15.00 uur
zo 25 okt
19.00 uur
do 29 okt
20.00 uur
		

wat:
Gemeente gesprekken over de toekomst
Orgelconcert Jan Pieter Karman
Seniorengespreksgroep
Bij Johannes in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Concert SinBaPerBasso
Viering in traditie van Taizé
Bewogenheid en Fransiscus
met Willem Marie Speelman November

waar:
blz:
diverse
27
Pauluskerk
11
Pauluskerk (achterzaal)
26
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk
12
Pauluskerk (stiltecentrum) 20
Pauluskerk
4

November aanvang:
Za 7 nov
15.00 uur
Zo 8 nov
15.00 uur
wo 11 nov
18.30 uur
do 12 nov
14.30 uur
za 14 nov
20.00 uur
wo 18 nov
20.00 uur
zo 22 nov
19.00 uur
vr 27 nov
20.00 uur
		
zo 29 nov
10.00 uur
zo 29 nov
15.00 uur

wat:
Lampionnen maken ivm Sint Maarten
Rondom Bach met de HKU
Sint Maarten Lampionnentocht lopen
Seniorengespreksgroep
Orgelconcert Diederik Bos
Bij Johannes in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Viering in traditie van Taizé
Lezing Bewogenheid en verdriet
met Manu Keirse
ADA-Dienst
Evensong advent

waar:
blz:
Pauluskerk (achterzaal)
24
Pauluskerk
13
Pauluskerk (achterzaal)
24
Pauluskerk (achterzaal)
26
Pauluskerk
13
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk (stiltecentrum) 20
Pauluskerk
5
Pauluskerk
Pauluskerk

December: aanvang:
do 3 dec
Mid e/o avond
		
do 10 dec
14.30 uur
do 10 dec
Mid e/o avond
		
vr 18 dec
18.30-21.00 u
zo 13 dec
15.00-18.00 u
do 17 dec
Mid e/o avond
		
za 19 dec
20.00 uur
zo 20 dec
11.30 uur

wat:
waar:
Creatieve workshop
Pauluskerk (achterzaal)
Bewogen door verlies en verdriet
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
Creatieve workshop
Pauluskerk (achterzaal)
Bewogen door verlies en verdriet		
Lichtjesavond
Pauluskerk e.a. kerken
Amnesty “ Write for Rights”
Pauluskerk
Creatieve workshop
Pauluskerk (achterzaal)
Bewogen door verlies en verdriet		
Christmas Carols Vocaal Theologen Ensemble Pauluskerk
Opening Expositie: Bert Kuipers
Pauluskerk

Januari:
vr 1 jan
zo 10 jan
do 14 jan
zo 17 jan
wo 20 jan
zo 24 jan
zo 31 jan
zo 31 jan

aanvang:
15.00 uur
15.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
15.00 uur

wat:
Orgelconcert Jan Pieter Karman
Concert Lee Ariel
Seniorengespreksgroep
Start week van de Eenheid
Bewust Bijbel lezen
Viering in traditie van Taizé
12+ dienst
Rondom Bach met de HKU

waar:
blz:
Pauluskerk
11
Pauluskerk
14
Pauluskerk (achterzaal)
26
Johannes de Doperkerk
19
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk (stiltecentrum) 20
Pauluskerk (consistorie)
21
Pauluskerk
13

Februari:
wo 10 feb
do 11 feb
zo 14 febr
za 15 feb
di 23 febr
zo 28 feb
zo 28 feb

aanvang:
20.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

wat:
Bewust Bijbel lezen
Seniorengespreksgroep
Kleurrijke maaltijd
Film 12+
Sobere maaltijd 40-dagentijd
12+ dienst
Viering in traditie van Taizé

waar:
blz:
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk (achterzaal)
26
Pauluskerk
6
Heycoplaan
25
Pauluskerk (achterzaal)
16
Pauluskerk (consistorie)
21
Pauluskerk (stiltecentrum) 20

18
18

15 februari
29 oktober
14 november

10 januari
3 december
26 september

32

33

blz:
5
26
5
6
6
5
14
9

Maart:
di 2 mrt
vr 5 mrt
zo 7 mrt
di 9 mrt
do 11 mrt
di 16 mrt
wo 17 mrt
vrij 19 mrt
di 23 mrt
zo 28 mrt
zo 28 mrt
di 30 mrt
wo 31 mrt

aanvang:
18.00 uur
20.00 uur
11.30 uur
18.00 uur
14.30 uur
18.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
18.00 uur
15.00 uur

wat:
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Leerlingenavond Lieve Geuens
Opening expositie José van den Helder
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Seniorengespreksgroep
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Bewust Bijbel lezen
Sytze de Vries: Paulus
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
12+ dienst
Viering in traditie van Taizé
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Paaseieren schilderen

waar:
blz:
Pauluskerk (achterzaal)
16
Pauluskerk
15
Pauluskerk
10
Pauluskerk (achterzaal)
16
Pauluskerk (achterzaal)
26
Pauluskerk (achterzaal)
16
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk
7
Pauluskerk (achterzaal)
16
Pauluskerk (consistorie)
21
Pauluskerk (stiltecentrum) 20
Pauluskerk (achterzaal)
16
Pauluskerk (achterzaal)
25

April:
do 8 apr
zo 11 apr
wo 14 apr
zo 18 apr
do 22 apr
zo 25 apr
zo 25 apr

aanvang:
14.30 uur
15.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
19.00 uur

wat:
Seniorengespreksgroep
Rondom Bach met de HKU
Bewust Bijbel lezen
Evensong met Vocaal Theologen Ensemble
Film Movies that Matter
12 + dienst
Viering in traditie van Taizé

waar:
blz:
Pauluskerk (achterzaal)
26
Pauluskerk
13
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk
19
Pauluskerk
15
Pauluskerk (consistorie)
21
Pauluskerk (stiltecentrum) 20

Mei:
zo 2 mei
di 4 mei
do 13 mei
zo 16 mei
zo 16 mei
wo 19 mei
zo 23 mei
za 29 mei
zo 30 mei

aanvang:
15.00 uur
18.45 uur
14.30 uur
11.30 uur
15.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

wat:
Orgelconcert Jan Pieter Karman
Herdenkingsdienst 4 mei
Seniorengespreksgroep
Opening Expositie Ingrid Jansen
Concert Lieve Geuens en Hein Hogendoorn
Bewust Bijbel lezen
Viering in de traditie van Taizé
Autorondrit Ouderen
12 + dienst

waar:
blz:
Pauluskerk
11
Pauluskerk
30
Pauluskerk (achterzaal)
26
Pauluskerk
10
Pauluskerk
15
Pauluskerk (achterzaal)
17
Pauluskerk (stiltecentrum) 20
vertrek ’t Heycop
21
Pauluskerk (consistorie) 21

Juni:
za 5 jun
do 10 jun
za 19 jun
za 19 jun
zo 27 jun
zo 27 jun

aanvang:
08.30 uur
14.30 uur
10.00-16.00 u
23.00 uur
1o.00 uur
19.00 uur

wat:
Dagje Rotterdam
Seniorengespreksgroep
Jaarmarkt
Nacht voor de Vluchteling 10 km loop
Viering in de traditie van Taizé
12 + dienst

waar:
blz:
Pauluskerk vertrek
22
Pauluskerk (achterzaal)
26
Pieterskerk
29
Amsterdam
23
Pauluskerk (stiltecentrum) 20
Pauluskerk (consistorie)
21

Juli:
do 10 jul

aanvang:
14.30 uur

wat:
Seniorengespreksgroep

waar:
Pauluskerk (achterzaal)

Augustus:
zo 15 aug
zo 22 aug

aanvang:
15.00 uur
19.00 uur

wat:
Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus
Viering in de traditie van Taizé

waar:
blz:
Pauluskerk
30
Pauluskerk (stiltecentrum) 20

19 juni

10 juli

15 augustus

5 juni

22 augustus

19 juni

22 april
2 maart
34

4 mei

35

blz:
26

Contactgegevens
Interim-Predikant

Ds. P. van Winden
predikant@pauluskerkbreukelen.nl of pieter@interimpredikant.nl

Scriba

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

Tekst redigeren: Janneke Schulp
Vormgeving: Studio HEIN, Heinie de Kruijff, www.studiohein.nl
Foto cover: Ina van Lambalgen, www.lambalgen.jalbum.net

36

