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Opgeven
Om zicht te krijgen op het aantal
deelnemers vragen wij u zich zoveel
mogelijk op te geven.
Dit kan bij de predikant
(adresgegevens achterin dit boekje).
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Voorwoord
Met enige trots bieden wij u en jou ook het komende seizoen een boeiend programma aan
lezingen, gespreksgroepen, muziek, kunst, ontmoetingen en creatieve activiteiten. Als thema
voor het seizoen 2014 – 2015 hebben we gekozen voor ‘kleur bekennen’. Een thema dat voortkomt uit het denken over emancipatie. Bij emancipatie gaat het over een achtergestelde
groep mensen die zoekt naar (bestaans)recht. Maar emancipatie lukt alleen als anderen dat
recht willen verlenen. Wij menen dat ieder mens zijn of haar kleur moet kunnen bekennen.
Maar dat betekent dat de ander ook kleur moet bekennen, de rechtzoekende ruimte geeft,
soms zelfs opstaat om dat recht voor de ander te bevechten.
Kenmerkend voor het optreden van Jezus in
zijn dagen is zijn oog, zijn hart, zijn barmhartigheid en zijn liefde voor ieder mens aan de
rand van de samenleving. Een tijd waarin religieuze en maatschappelijke mores duidelijk
stelden wie er wel en niet bij hoorden. Dit
alles is bijna samen te vatten in zijn omgang
met hoeren en tollenaars. De een was zondig
en onrein, de ander collaborateur. Daarbij
kwamen dan nog de melaatsen, blinden en
lammen, die letterlijk dan wel symbolisch
staan voor de gebrokenheid van ons mensenbestaan. De verhalen uit de Evangeliën maken
ons duidelijk dat de positie van sommige
groepen, op zijn zachtst gezegd, bedroevend
was; mensen werden uitgestoten en
gemeden. Afgeserveerd naar een doods
bestaan. Levenden werden doden.
Het is Jezus die in dat doodse bestaan nieuw
leven brengt. Mensen worden opnieuw op
de benen gezet, opnieuw in het leven gezet,
ontvangen nieuwe toekomst. Al die verhalen
zijn voorbeelden van wat opstanding werkelijk betekent. Hij stond met zijn liefde op
voor de minsten onder ons. Dwars tegen de
conventies van zijn tijd in. Dwars ook tegen
de conventies in van onze tijd.
De gemeente, lichaam van de Heer, leeft dan
ook enkel bij de conventies van Gods tijd.
Zijn koninkrijk kome…
Indachtig deze levenscheppende opdracht die
de gemeente heeft ontvangen, willen wij
naast mensen staan, voor mensen opkomen.
Zo schrijven wij in het beleidsplan het volgende over onze positie tegenover mensen:

Onvoorwaardelijke solidariteit.
We leveren niet in op ons respect voor
de uniciteit van ieder mens.
Wij zoeken samen met mensen binnen
en buiten de kerk naar werkelijk leven.
De tijden van oordeel en uitsluiting zijn
wij voorbij. Wij zoeken de mens op
in de gebrokenheid.
In dat kader zijn er lezingen en andere
bijeenkomsten over vrouwen op de arbeidsmarkt, de positie van homoseksuelen, het
groeiende antisemitisme, ethiek op de
werkvloer, de terugkeer van ex-gedetineerden
in de samenleving, en gelovig zijn in een
geseculariseerde wereld.
Daarnaast zijn er natuurlijk de
gespreksgroepen en
catecheses, speciale aandacht voor kinderen en
jongeren, aandacht ook
voor liturgie, intercultureel
Bijbellezen met Hongarije,
bijzondere diensten en
veel beeldende kunst
en muziek.
Dat het een mooi en
leerzaam seizoen
mag worden.
Namens de
taakgroep Vorming
& Toerusting,
Ds. H.H. Schorren

Kleur bekennen
Vrouw en carrière
Over de positie van de vrouw in de huidige tijd
Spreker	dr. Louise J. Gunning – Schepers
Voorzitter Raad van Bestuur van
de Universiteit van Amsterdam
Datum maandag 3 november 2014
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
De gelijkheid tussen mannen en vrouwen lijkt in Nederland zo vanzelfsprekend. Na de
emancipatiegolven van de vorige eeuw is de gelijkheid toch bij Wet geregeld? Was het maar zo
eenvoudig. Wat bij Wet geregeld is, zegt nog niets over de maatschappelijke praktijk van alledag.
De weinige hoge posities die vrouwen bekleden moge daar een voorbeeld van zijn.
We zijn daarom erg blij dat dr. Louise J. Gunning – Schepers bereid is gevonden een lezing te
verzorgen over dit thema. Zij bekleedt een hoge functie als voorzitter van de Raad van Bestuur
van de Universiteit van Amsterdam. Hoe is haar carrière verlopen? En welke visie heeft zij over de
emancipatie van de vrouw, en in het bijzonder op de arbeidsmarkt?
Mevr. Gunning (1951) is sinds 1 april 2012 voorzitter van het College van Bestuur. Vanaf 2010 was
zij voorzitter van de Gezondheidsraad en universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij bij
de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was zij vanaf 1991 hoogleraar bij de UvA en heeft zij eerst als lid en later als voorzitter van de Raad van Bestuur - jarenlang leiding gegeven aan het
Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en was zij decaan van de Faculteit der
Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ook was zij als wetenschapper werkzaam
aan de Universiteit van Leuven en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Mevr. Gunning studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Johns Hopkins School of Public Health in Baltimore, USA. Zij promoveerde aan de EUR.
Antisemitisme
Jodenhaat, een duizenden jaren oud verschijnsel,
weer springlevend in de 21ste eeuw
Spreker
		
Datum
Tijd
Plaats
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Ron van der Wieken
Voorzitter Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
maandag 24 november 2014
20.00 uur
Pauluskerk

Op zaterdag 24 mei 2014 schoot een man in het rond in het Joods Museum in Brussel. Drie
mensen overlijden ter plekke, een vierde bezwijkt enkele dagen later. Een incident? Helaas zien
we een groeiend antisemitisme waarover we niet te licht mogen denken. Het Anne Frankhuis
wordt sinds de aanslag in Brussel continu bewaakt. De angst zit er goed in.
Antisemitisme is van alle tijden. Het is geen uitvinding van Hitler. De gruwel van de vernietigingskampen in de Tweede wereldoorlog rust op de altijd aanwezige antisentimenten. De rol van de
Kerk is helaas groot geweest waar in de theologie de Joden als christusmoordenaars werden

bestempeld. De problematiek van het Midden-Oosten brengt daarin nog een andere
drijfveer tot Jodenhaat. Over dit lastige en pijnlijke onderwerp zal Ron van der Wieken
een lezing geven onder de titel ‘Jodenhaat, een duizenden
jaren oud verschijnsel, weer springlevend in de 21ste eeuw’.
Ron van der Wieken is gepensioneerd cardioloog. Hij is
zes jaar voorzitter van de liberaal joodse gemeente
Amsterdam geweest. In die periode vond de bouw van
de huidige synagoge plaats. Hij is nu voorzitter van het
Verbond voor Progressief Jodendom. Naast alle werkzaamheden is hij altijd actief geweest in Joods onderwijs
vooral voor volwassenen. Ron van der Wieken heeft drie
kinderen waarvan er twee in Israël wonen.
AIDS Memorial Quilts
Datum
Tijd
		
Plaats

maandag 1 december 2014
16.00 – 21.00 uur
17.00 uur: lezen van de namen
Pauluskerk

Op 1 december is het WereldAIDSdag.
Ter gelegenheid hiervan is er de gehele dag een
expositie van AIDS Memorial Quilts in de Pauluskerk.
De AIDS Memorial QUILT is ontstaan in 1987 in
San Francisco. Het is een verzameling gedenkdoeken
(naamvlaggen) ter nagedachtenis aan mensen die zijn
overleden aan de gevolgen van aids. Telkens acht
naamvlaggen (Engels: panels) worden zó aan elkaar
genaaid dat vierkante quiltblokken ontstaan van
3.80 x 3.80 meter. Samen vormen ze één grote lappendeken oftewel: de QUILT. De allereerste naamvlag
werd gemaakt door homo-activist Cleve Jones.
In 1987 maakte hij een gedenkdoek ter nagedachtenis
aan zijn partner Marvin Feldman. De gedenkdoek had
de afmetingen van een graf (90 x 180 centimeter of 3 x 6 voet). Hij schreef Marvins naam erop
en de eerste naamvlag was een feit. Velen volgden zijn voorbeeld en stuurden een naamvlag
op naar San Francisco. Anderen schonken een geldbedrag, materialen of gereedschappen,
zoals naaimachines. Acht naamvlaggen werden aan elkaar genaaid tot een vierkant ‘blok’.
Zo waren ze mooi te presenteren.
Op 11 oktober van dat jaar werd de QUILT voor de eerste keer tentoongesteld in Washington,
tijdens de nationale mars voor homorechten (Lesbian and Gay Rights). Er waren in totaal
1.920 naamvlaggen. De kleurrijke verzameling was groter dan een voetbalveld. Een half miljoen
mensen kwam dat weekend naar de QUILT kijken. In 1996 is de internationale QUILT voor het
laatst in zijn geheel getoond. Inmiddels zijn er meer dan 45.000 naamvlaggen. Naast de VS
zijn in vele landen over de hele wereld NAMENprojecten opgericht die hun deel van de QUILT
beheren. De QUILT werd in 1989 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en het is nog
steeds het grootste bestaande gemeenschappelijke creatieve project.
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Homoseksualiteit
Over het recht jezelf te zijn
Spreker	Tanja Ineke
		 Voorzitter COC Nederland
Datum maandag 9 maart 2015
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
De cijfers van het afgelopen jaar laten een verdubbeling zien van geweld tegen homoseksuelen
en lesbiennes in Nederland. Zorgwekkende berichten horen we van de positie van homo’s in het
buitenland. En de relatie tussen kerk en homo is eigenlijk in alle eeuwen een moeizame geweest
met alle vreselijke gevolgen van dien.
Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland, zal spreken over de huidige stand van zaken op het
gebied van homo-emancipatie in Nederland en in de wereld. Welke rol kan het COC spelen in
onze samenleving, en welke rol speelt het COC in contacten met andere landen? En welke rol
zouden wij kunnen spelen, als persoon en als kerk?
Tanja Ineke is in het dagelijks leven directeur bestuurszaken bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Daarnaast was zij de afgelopen 6 jaar voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Pleeggezinnen. COC Nederland komt al sinds 1946 op voor de belangen van
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Zij zet zich in
voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’s in Nederland en in het buitenland. COC beschikt als één van de weinige LHBT-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.
Boekbespreking ‘Geloof in de publieke ruimte’
Rowan Williams
Gespreksleiding ds. Harold Schorren
Data dinsdagen: 20 januari, 27 januari, 10 februari en 17 februari 2015
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
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Graag lees en bespreek ik met u het boeiende ‘Geloof in de publieke
ruimte’ van Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury. De scheiding van kerk en staat en de voortgaande secularisatie
van onze samenleving maken dat wij met moeite publiekelijk ons
geloof nog noemen als een serieuze zaak die ons denken en ons
leven vormgeeft. ‘Laten we het maar voor onszelf houden’.
Maar is dat terecht?
Religie en geloof – in al hun variaties – leveren een constructieve
bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn
onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten
ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil
weren. De invloedrijke Rowan Williams, voormalig aartsbisschop
van Canterbury, breekt met de gangbare opinie dat geloof exclusief
thuishoort in de privésfeer. Een al te strikt seculiere overheid loopt
het gevaar overdreven rationeel te zijn – en alles wat daarbuiten

valt onbespreekbaar te maken. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek,
want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan.
Williams ontvouwt in dit boek – in 26 thematische hoofdstukken – zijn evenwichtige visie op
geloof en politiek. Vanuit een diepgaande kennis van de geschiedenis, de filosofie en de huidige
politiek laat Williams de religieuze identiteit van Europa zien, het belang van gemeenschap en
pluralisme, en de effecten van secularisme. Verder gaat hij in op onder meer mensenrechten,
godslastering, duurzaamheid, economie, spiritualiteit, de zorgzame samenleving en de participatiemaatschappij.
Geloof in de publieke ruimte is een vertaling van Faith in the Public Square (2012), vertaald door
Huub Stegeman en Stephan van Erp. Het boek bevat een ten geleide van de Oudkatholieke
aartsbisschop Joris A.O.L. Vercammen en wordt ingeleid door Stephan van Erp.
Het boek kost € 33,50. ISBN: 978-94-90708-77-1
Kerk met Stip
Ex-gedetineerden in de samenleving
Spreker	Dirk Coster
		 Vrijwilliger/promotor Exodus Nederland
Datum maandag 2 februari 2015
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Kerken met Stip is een projectgroep van het protestants en katholiek justitiepastoraat en wordt
ondersteund door verschillende kerken in en buiten de gevangenissen in Nederland. Reeds
tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg helpen naar een KERK
MET STIP. “Stipkerken” kunnen zelf ook profiteren van de deskundigheid van het justitiepastoraat. De leefwereld van ex-gedetineerden heeft zo z’n eigen problemen en is niet
zonder valkuilen. Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen en
TBS-klinieken verheugen zich in een grote belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de
kracht van het geloof en hoe dat je leven kan veranderen. Tot de dag van de invrijheidstelling
aanbreekt… Hoe gaat het dan verder?
Er komt elke keer weer heel veel bij kijken om een nieuw bestaan op te bouwen en een
menswaardige plek in de samenleving te vinden. De kerk is geen reclasseringsinstelling, maar
het eigene van de kerk is dat zij mensen, geestelijk gesproken, een dak boven het hoofd kan
bieden. En zij biedt een gemeenschap waarbinnen je als mens gerespecteerd wordt en
waarbinnen je wat kunt doen. Ook vind je bij een Kerk met Stip
iets terug van de bajeskerk en dat is mooi meegenomen.
Een van de verenigingen die zich actief bezighoudt met
(ex-)gedetineerden is vereniging Exodus.
Zij biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden
en gedetineerden in de laatste fase van hun straf
die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
Natuurlijk zou elke geloofsgemeenschap een Kerk met
Stip moeten zijn, maar dat is nog niet de realiteit van
vandaag. Daarom zet Kerk met Stip zich in om zoveel
mogelijk kerken kleur te laten bekennen .
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Werk en ethiek
Normen en waarden op de werkvloer
In economisch onzekere tijden komt de ethiek vaak onder druk te staan. In de strijd om het
hoofd boven water te houden, worden soms keuzes gemaakt die je in goede tijden niet zou maken. We kennen de term ‘graaiers’ voor hen die ondanks de crisis flink verdienen zonder schijnbaar enige schaamte. Zij zijn de zichtbare vraagtekens bij de vraag hoe zindelijk wij zijn op de
werkvloer. Maar onder dat topje van de ijsberg gaat natuurlijk veel meer schuil. Hoe beoordelen wij bijvoorbeeld de keuzes om het werk vooral in landen te laten verrichten waar de arbeidslonen laag zijn, vaak gepaard met dubieuze arbeidsomstandigheden? Of welke druk mag
onze consumptiedrang leggen op onze natuur en de toekomst van de aarde?
Op dit moment zijn wij met een grote naam op het gebied van werk, ethiek en duurzaamheid in
gesprek ter voorbereiding van een lezing over dit onderwerp in de Pauluskerk. Let u vooral op
Kerknieuws waar wij t.z.t. de lezing zullen aankondigen.

Kunst
De man Job
Een levensverhaal in de kunst
Inleider Marjo van Dijk - Witjas
Datum Maandag 12 januari 2015
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
De Bijbel is altijd een inspiratiebron voor kunstenaars
geweest. Zo ook het boek Job. Het is dan ook een
bijzonder intrigerend Bijbelboek gevuld met de menselijke vragen en twijfel in tijden van lijden. De man
Job is een rechtschapen en vroom man met vele bezittingen en een groot gezin. Hierover ontstaat in de
hemel een weddenschap. De Satan vindt het niet
verwonderlijk dat iemand die zo rijk gezegend is zoveel
ontzag voor God heeft. Wat als alles hem afgenomen wordt? Zo geschiedt. Job verliest alles,
bezittingen en gezin en zit ‘in zak en as’. Na dit begin in de hemel volgt een lang en zeer interessant poëtisch gedeelte waarin Job en zijn vrienden met elkaar spreken en discussiëren over het
waarom van het lijden. De vragen, de twijfels en de antwoorden zijn van alle tijden. Ieder mens
die lijden kent, kan zich herkennen in de moeizame zoektocht naar de aanwezigheid van God,
naar de zin van het lijden.
Marjo heeft een verzameling dia’s van zo’n 70 kunstuitingen met als onderwerp het verhaal
van Job. Hiervan zullen we er 30 bekijken. Onder andere tekeningen, Bijbelillustraties,
schilderijen en beelden. De meeste afbeeldingen zijn uit de 15de eeuw. De meest recente is
gemaakt in 1996. Ds. Schorren zal zo nodig pastorale toelichting geven.
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Vergeten verhalen, het vervolg
Bijbelse verhalen achter een schilderij
Gespreksleiding ds. Harold Schorren
Data dinsdagen 10, 17 en 24 maart 2015
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Het afgelopen seizoen was er grote belangstelling voor de
avonden over vergeten verhalen achter schilderijen. Boeiende
avonden waarin we kunstwerken bekeken die een Bijbelverhaal
verbeelden. Wie is die jonge vrouw die een oudere veldheer
tegemoet komt met dans en tamboerijn? Wie is die man die zijn
hand naar het kampvuur strekt en gebeten wordt door een slang? We hebben vaak de neiging
meteen te gaan raden. Een betere manier is het schilderij te beschrijven. Wat zie je op het
schilderij? Een boek, een palm, een aureool…. Alle elementen brengen je dichter bij het verhaal.
En het vertelt aan de andere kant ook iets over hoe de schilder het desbetreffende Bijbelverhaal kleurt, interpreteert door op sommige elementen nadruk te leggen.
Die manier van kijken kan bij bekende verhalen. Neem het Laatste Avondmaal dat zoveel kunstenaars tot onderwerp gekozen hebben. Wie van de dertien tafelgasten is Judas? Ga dan allereerst op zoek naar een geldbuidel. U kent het verhaal hopelijk goed genoeg om te weten waarom. Zo niet, dan hebt u extra reden om op de avonden te komen. Ook als u vorig jaar niet hebt
meegedaan, want iedere bijeenkomst zijn er weer nieuwe kunstwerken over oeroude verhalen.
Als afsluiting gaan we gezamenlijk naar een museum op een nader te bepalen zaterdag.
Exposities
Kunst in de Pauluskerk
Data
Tijd

iedere donderdag, vrijdag en zaterdag
10.00 - 16.00 uur

De exposities in de Pauluskerk worden
door enorm veel mensen gewaardeerd.
Een prachtige manier om mensen kennis te
laten nemen van ons kerkgebouw en ook
een bijzondere manier om contact te leggen tussen spiritualiteit en kunst. Voor de
komende twee jaar zijn de exposities al
ingevuld. De kunstenaars zijn erg content
met de ruimte en het licht. Om de drie
maanden is er weer een nieuwe expositie.
De volgende kunt u het komende seizoen
verwachten:
• A.K.K.V.
• Iris van Haaren
• Pim Tieland
• René Smoorenburg
• Gerda Lancee
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Muziek
Orgelconcerten
Jan Pieter Karman
Data 2014: zaterdagen 27 september, 25 oktober, 22 november
		 2015: zaterdagen 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april,
30 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Maandelijks geeft Jan Pieter Karman een orgelconcert in de Pauluskerk (behalve in december).
In 2014 zijn de concerten nog op de 4e zaterdag van de maand. In 2015 wordt het standaard de
laatste zondag van de maand.
In december is er geen orgelconcert, maar op 1 januari is er wel het extra Nieuwjaarsconcert.
Het Nieuwjaarsconcert vindt plaats in de Pieterskerk en begint om 14.00 uur
De reguliere concerten beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de
uitgang een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.
Bach Cantates
Barokensemble en zangers van het Utrechts Conservatorium
o.l.v. Heiko ter Schegget
Data zondagen 12 oktober 2014, 8 februari, 19 april en 14 juni 2015
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
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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 waren
erg enthousiast. Niet in de minste plaats vanwege de prachtige
ruimte en de goede akoestiek. En zo krijgen ook deze studenten de
benodigde podiumervaring. Dus staat er niets meer in de weg om
van de Bach Cantates in de Pauluskerk een traditie te maken.
Vier keer per jaar zullen de uitvoeringen plaats vinden. Drie keer
door studenten en de vierde keer door docenten. Iedere cantate
van Bach kent een andere orkestbezetting. Waar nodig zal er aanvulling komen van studenten van de 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 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 Bachcantates
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.
Kleurrijke muziekmiddag
Peter Roovers
Datum zondag 16 november 2014
Tijd 14.00 – 16.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Op zondag 16 november verzorgt Peter Roovers van 14.00 -16.00 uur een
muziekprogramma in de Pauluskerk. Rondom het thema “Kleur bekennen” zal hij een aantal muziekwerken laten horen en toelichten, waarbij
hij vooral de nadruk zal leggen op wat er in de muziek te horen is.
Al vanaf zijn jeugd was Peter geïnteresseerd in Klassieke muziek. Eenmaal
in de VUT had hij tijd genoeg om zich verder in de Klassieke muziek te verdiepen.
Bij de Open Universiteit studeerde hij Muziekwetenschappen. Later volgde hij privélessen
in harmonieleer en compositie. Zijn nieuwsgierigheid naar muziek werd daarmee pas goed
gewekt. “De beste manier om iets te leren over een onderwerp is anderen erover te vertellen”,
zo zegt hij.
Hij begon lezingen te geven, eerst over pianomuziek in de jazz, daarna kwam de muziek van
de negentiende en twintigste eeuw aan de beurt. Sinds enkele jaren bestudeert en verzamelt
hij ook muziek uit Rusland. Al vele jaren verzorgt Peter in het Wijkcentrum Over-Noord als
Muziekverteller iedere eerste donderdagmorgen van de maand een muziekprogramma,
waarvoor veel belangstelling is.
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Christmas Carols
Datum:
Tijd:
Plaats:

zaterdag 13 december 2014
20.00 uur
Pieterskerk

Op zaterdag 13 december vindt het jaarlijkse Christmas
Carols Concert plaats in de Pauluskerk. Dit jaar wordt
het concert verzorgd door CZOV Excelsior uit Maarssen
o.l.v. Andries Jagt.
Zij zullen prachtige werken ten gehore brengen om ons al in de kerststemming te krijgen.
Maar natuurlijk is er ook, zoals u van ons gewend bent, samenzang en een kerstverhaal. Na
afloop is er heerlijk gebak en warme drank om alvast in de stemming te komen voor Kerst.
Leerlingenavond Lieve Geuens
Datum donderdag 26 februari 2015
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
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 donderdag 26 februari een leerlingenavond in de
Pauluskerk. Voor iedereen toegankelijk. Een heerlijke avond met
diverse muziekstijlen gebracht door veelal jonge zangers en
zangeressen.
Lieve Geuens werd geboren te Antwerpen en woont nu al jaren
in Breukelen. Zij studeerde aan het Utrechts Conservatorium
waar zij zowel in de lichte als in de klassieke zang cum laude is
afgestudeerd vanwege haar veelzijdige expressie (respectievelijk
in 1991 en 1993). Zij studeerde onder andere bij Gabriëlle Boré,
Eugénie Ditewig, Takako Hara, Udo Reinemann, Cora Canne Meyer,
Pedro Paolo Neves (Parijs) en Rachel Ann Morgan. In beide genres
heeft zij haar sporen verdiend, cd’s gemaakt, muziek gecomponeerd, met grote operagezelschappen samengewerkt en solo gezongen bij koren. Lieve Geuens is docent zangtechniek aan
het Conservatorium van Amsterdam.
De avond is gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter bestrijding
van de kosten.
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Op de planken
4e editie Kerstwandeling landgoed Nyenrode
Het geboorteverhaal
Datum:
Tijd:
Plaats:
Inschrijven:

zondag 21 december 2014
vanaf 16.00 uur
Landgoed Nyenrode
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, aarzel
dan niet en mail ds. Harold Schorren
via h.h.schorren@gmail.com

Kindermusical ‘POETS’
Uitvoering
Datum repetities
		
Locatie
Begeleiding
Aanmelden

zaterdag 18 april 2015
september ’14 – april ’15 (repetitiedagen afhankelijk van rol
op woensdag en/of zaterdagmiddag)
Pauluskerk
Siwanthi Leijen en Carlijn Wentzel
vóór 22 september via siwanthivanderpol@hotmail.com

Ben jij tussen de 4-15 oud? Heb je altijd al op de planken willen staan, steel je graag de show of
wil je ervaren om als team ergens naartoe te werken?
Dan is dit dé kans! Meld je aan en speel mee in de musical ‘POETS’.
We zijn voor de voorstelling ook opzoek naar
decorbouwers en naaisters.
Lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen aan
een schitterende voorstelling:
meld u dan aan!
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Liturgica & bijzondere diensten
Liturgie, kerkmuziek en het nieuwe Liedboek
Gespreksleiding
		
Tijd
Plaats

ds. H.H. Schorren en D. Bos
maandag 22 september 2014
20.00 uur
Pauluskerk

Deze zomer heeft ds. Schorren in het kader van de verplichte nascholing
voor predikanten een summerschool gevolgd onder de titel ‘Liturgy and
Church Music: The New Dutch Hymnal’.
Het nieuwe Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) stond centraal.
Een grote rijkdom aan muziek wordt in dit liedboek aangeboden.
Graag wil ds. Schorren met u kijken hoe het Liedboek is opgebouwd;
wat is waar te vinden?
Hoe hebben de verschillende onderdelen hun plek in de orde van de
zondagse eredienst en in het kerkelijk jaar? En wil hij u laten kennismaken met verschillende muziekstijlen hierin bijgestaan door de kundigheid van cantor-organist D. Bos. Zo hopen wij dat het nieuwe Liedboek nog meer eigen wordt.
Liturgie rondom rouw
Het vervolg
Gespreksleiding
Datum
Tijd
Plaats
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ds. H.H. Schorren
dinsdag 12 mei 2015
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Soms komt de dood onverwacht, soms werd deze al lang verwacht. Vaak als een harde klap,
soms als verlichting in ondragelijk lijden. En als de dood ons dan treft, midden in het leven,
worden de nabestaanden overvallen door allerlei zaken die te regelen zijn, zoals de uitvaartdienst. Een gesprek met de dominee. Wel of niet in de kerk. Een begrafenis of een crematie.
Keuze van lezing en liederen…. Vele keuzes moeten
gemaakt worden in droeve tijden.
Welke plek krijgt de rouw?
Liturgie helpt daarbij. Het is geen strak keurslijf van
‘hoe het moet’, maar een weloverwogen raamwerk
waarbinnen vrijheid en persoonlijkheid de ruimte
krijgt. Dat weloverwogen raamwerk wil ons helpen
om van punt A naar punt B te komen, van het samenkomen met onze overledene voor God tot het
afscheid nemen van de lijfelijke aanwezigheid bij het
graf of in het crematorium. Liturgie begeleidt ons,
wil ons helpen een stap te maken in onze verwerking.
Het Dienstboek II geeft ons handreikingen en aan-

wijzingen voor de uitvaartdienst. Heldere keuzes worden gemaakt in de plek van de
verschillende onderdelen van de kerkdienst. Maar ook keuzes voor de liturgische kleur en het
gebruik van kaarsen.
Maar het bijzondere is ook dat het Dienstboek niet alleen liturgie aanreikt voor de uitvaartdienst maar ook voor de periode voorafgaand aan het overlijden, liturgie met en naast de
stervende. Ook hij of zij kan gedragen worden in de liturgie op weg naar het afscheid nemen
van dit leven. Daarnaast zijn er liturgische momenten mogelijk voor de nabestaanden tussen
het overlijden en de uitvaart. En ook voor de tijd na de uitvaart zijn er liturgische momenten
voor gedachtenis. Dit alles om ook zij die achterblijven te dragen in hun rouw en verwerking.
Deze avond is een vervolg op die van het vorig seizoen. De grote aandacht voor dit onderwerp
vroeg om een herhaling. Inhoudelijk zal de avond anders zijn. Er zal een handzaam boekje
gepresenteerd worden waarin de mogelijke momenten voor liturgische handelingen toegankelijk beschreven staan en bruikbaar zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met de
(aanstaande) dood. Aan de hand van dit document lopen we de thema’s van de vorige avond
nog kort door. Na de pauze zullen we ons buigen over ziekenzalving.
Taizé
Data 2014: zondagen 28 september, 26 oktober, 23 november
		 2015: zondagen 25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april,
24 mei, 28 juni
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 ruim 50 jaar
geleden een oecumenisch klooster is ontstaan.
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.
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 in Kerknieuws.
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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Jongerendienst
Voorganger
Data
Tijd
Plaats

ds. H.H. Schorren
zondag 2 november 2014 en zondag 8 maart 2015
15.00 uur
Pauluskerk

Vanaf dit seizoen organiseren we de jongerendiensten niet meer op de zondagochtend maar
op de zondagmiddag. Jongeren krijgen volop de ruimte om hun eigen geloof en spiritualiteit in
deze diensten vorm te geven. Wat houdt ons bezig? Wat zijn onze dromen? Waar geloven we
in? Met oude en nieuwe woorden, bekende en moderne muziek, beeld en geluid willen we op
die vragen antwoorden zoeken. En we willen voor deze diensten ook de jeugd van andere kerken in de omgeving uitnodigen.
Heb je zin om mee te denken en mee te werken aan de invulling van deze diensten, meld je dan
bij ds. Schorren (h.h.schorren@gmail.com)
Vespers door Utrechtse Vrouwen Schola
Datum
Tijd
Plaats

zondag 9 november 2014
14.30 uur
Pauluskerk

De Utrechtse Vrouwen Schola zal de Ambrosiaanse vespers van
St. Paulus zingen. Het leek het koor toepasselijk voor een kerk die
naar Paulus genoemd is. Officieel zijn het de vespers ter gelegenheid van de bekering van de apostel Paulus, waarvan de gedachtenis op 25 januari gevierd wordt.
De Utrechtse Vrouwen Schola is een niet kerkelijk gebonden koor
- met als standplaats Utrecht - dat zowel in liturgisch verband als
daarbuiten uitvoeringen geeft. De Schola heeft zich vanaf haar
ontstaan toegelegd op het zingen van gregoriaans volgens
de zich ontwikkelende semiologische uitvoeringspraktijk. Dat
betekent dat de ritmische interpretatie van de gezangen zoveel
mogelijk gebaseerd is op de muzieknotaties uit de oudste (10e-eeuwse) handschriften. De Schola zingt in dat geval uit het Graduale
Triplex, waarin niet alleen de moderne muzieknotatie staat, maar ook twee middeleeuwse
notaties (in totaal dus drie, vandaar de naam: Graduale Triplex of ‘drievoudig graduale’), of
verwante uitgaven. Dit repertoire wordt regelmatig aangevuld met andere middeleeuwse
muziek, zoals van Hildegard von Bingen, pelgrimsliederen uit Santiago de Compostella
(Codex Calixtinus), vroege polyfonie en gezangen uit de Moderne Devotie.
De Schola zingt in missen en getijdendiensten, op concerten en tijdens studiedagen, festivals
en workshops. Bij eerdere gelegenheden heeft de schola een reconstructie ten gehore
gebracht van de Lauden van St. Willibrord, stichter van het bisdom Utrecht. Hierbij is een
middeleeuwse liturgische dienst geheel op basis van Utrechtse liturgische handschriften in
elkaar gezet.
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Gregoriaanse vespers
Data	zondag 30 november 2014
en 29 maart 2015
Tijd 17.00 uur
Plaats Pauluskerk
De Pauluskerk heeft een eigen mannenschola.
Hoewel de vespers voortkomen uit de monastieke traditie en eigenlijk niet in een gewone
(protestantse!) dorpskerk thuishoren, is het zeer interessant om dit te organiseren en bij te
wonen vanwege de grote invloed die dit gehad heeft op de kerk en haar muziek. Voor de
aanwezigen is een orde beschikbaar met vertaling Latijn - Nederlands. Een toelichting zal
gegeven worden door Diederik Bos, cantor-organist van de Pauluskerk.
De schola bestaat op dit moment uit zes zangers, voornamelijk uit eigen gemeente; Dick Hogeweij,
Wim Vroon, Hans van Loenhout, Sjoerd de Jong, Harold Schorren en Diederik Bos.
Choral Evensong
Voorganger
Koor
Datum
Tijd
Plaats

ds. H.H. Schorren
Woerdens Vocaal Ensemble
zondag 1 februari 2015
17.00 uur
Pauluskerk

De Choral Evensong heeft een lange traditie in de Anglicaanse kerk in Engeland. Deze vorm van
eredienst ontwikkelde zich na de breuk van koning Henry VIII met de paus in Rome (1534). In de
nieuwe kerk werd een nieuwe liturgie ontwikkeld met nadruk op de landstaal in plaats van het
Latijn. Tot op de dag van vandaag kent deze een hoog gehalte aan Engelse muziek. Deze bestaat
voornamelijk uit meerstemmige koormuziek.
Op korte gesproken bijdragen na wordt een Evensong
in zijn geheel gezongen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van een vaste Orde van Dienst. Hierin worden steeds
dezelfde teksten en gebeden gebruikt, afhankelijk van
de tijd van het kerkelijk jaar. Ook al bleef de liturgie de
eeuwen door hetzelfde, er werd en wordt nog steeds
veel muziek voor deze Engelse koortraditie geschreven.
Hierdoor klinkt de vaste orde van deze avonddienst
telkens weer anders.
Het Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. André Vis is geen onbekende in Breukelen. In de concerten
die het gegeven heeft, hebben kunnen genieten van de diverse muziekstijlen en het hoge niveau
waarop het koor zingt. Het is bijzonder om het koor dit keer te zien in de rol van mededrager
van de liturgie.
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Gemeente
Kaarten maken
Locatie
Datum
Tijd
Begeleiding

Pauluskerk
woensdag 24 september 2015
14.00 – 16.00 uur
Siwanthi Leijen

Een kaart is een klein gebaar, maar kan een ander zoveel goed doen! Daarom gaan wij met jong
en oud aan de slag om een stapel mooie kaarten te maken. Kom gezellig knutselen en maak de
mooiste kaarten!
Gemeenteavond over belijdenis
Leiding ds. H.H. Schorren
Datum woensdag 8 oktober 2014
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Op deze gemeenteavond willen we met elkaar in gesprek over de betekenis van belijdenis doen. Ooit leek
het een vanzelfsprekendheid. Je volgde in je jeugd de
catechisaties en op je 18e deed je dan met een hele
groep leeftijdsgenoten belijdenis in de kerk. Maar de
tijden zijn veranderd. Weinig mensen doen nog belijdenis. En vaak kiest men er ook voor dit op latere leeftijd
te doen. Soms gewoonweg omdat men later tot geloof gekomen is. Er zijn voldoende redenen te geven
voor uitstel. Men wil er volledig achter staan. Ook
speelt mee dat men opziet tegen dit ja-woord voor
God. ‘Ben ik wel gelovig genoeg?’ Ambtsdragers in de kerk moeten belijdend lid zijn. En met
een kleiner wordende vijver waaruit gevist kan worden, kan het ook zo maar zijn dat je meteen
gestrikt wordt om ouderling of diaken te worden.
Het wordt een informatieve avond met een korte inleiding. Daarna vindt het gesprek plaats.
Heeft belijdenis doen nog wel een functie in de kerk? En met nadruk zeg ik dat deze avond niet
bedoeld is om u te verleiden tot het doen van belijdenis, maar veel meer om met elkaar antwoorden te vinden.
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Intercultureel Bijbellezen
Samen met Majosháza (Hongarije)
Begeleiding
Data
		
Tijd
Plaats

ds. H.H. Schorren
2014: woensdagen 24 september, 12 november en 17 december
2015: woensdagen 28 januari, 18 maart, 6 mei en 17 juni
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Intercultureel Bijbellezen is met twee of meer groepen uit verschillende culturen hetzelfde
Bijbelgedeelte lezen en behandelen. Enkele jaren geleden is er een internationaal project geweest waaraan groepen uit meerdere landen meededen en ontdekten hoe je eigen cultuur
meespeelt in het verstaan van de Bijbel. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Jezus met de
vrouw bij de waterput. Mensen uit een cultuur waar het water fris uit de kraan komt stromen
lezen de lezing toch anders dan waar schoon drinkwater schaars is of niet aanwezig.
Wij willen dit met de Hongaarse gemeente in Majosháza gaan doen. Geen uitersten qua cultuur,
maar de verschillen zijn er zeker. Twee groepjes, één in Majosháza en één in Breukelen, komen
ongeveer eens in de zes weken bij elkaar rond een gezamenlijk gekozen Bijbeltekst. De groepen bespreken de Bijbeltekst en wisselen de bevindingen uit. Wat kunnen we leren van elkaars
manier van lezen?
Borrel 25-50
Gastheer
Data
Tijd
Plaats

Ds. H.H. Schorren
vrijdag 3 oktober 2014 en vrijdag 10 april 2015
20.00 uur
Jeugdruimte Pauluskerk

Twee keer zal er dit winterseizoen een borrel zijn met gemeenteleden uit de middengroep
(ca. 25 tot 50 jaar). Deze borrel is een prima gelegenheid om elkaar (van een andere kant) te
leren kennen, om contacten te leggen of die te verdiepen.
Ook zin om te komen?
Geef je zo mogelijk van tevorenop! Handig voor de inkoop van drankjes.
Als je wilt, kun je een (klein) hapje meenemen voor bij de borrel.
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Ghana-reis
Reisleiding
Datum
		
Plaats

ds. H.H. Schorren
zaterdag 18 oktober
t/m woensdag 29 oktober 2014
Ghana

Een groep van 15 mensen zal in oktober 2014 ons project in Ghana
bezoeken en nader kennis maken met dit prachtige land. We hopen ter
plekke ook contacten tot stand te brengen tussen scholen in Abesim
en Breukelen.
Kerstkransen en kerststukjes maken
Datum zaterdag 13 december 2014
Tijd 9.00 uur
Verkoop 13.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Op zaterdag 13 december kunt u in de Pauluskerk (achterzaal) vanaf 9.00 uur kerststukjes en
kerstkransen maken onder kundige begeleiding. Deze worden dan vanaf 13.00 uur verkocht aan
de voorkant van de kerk. De opbrengst komt ten goede aan het revalidatiecentrum van Charles
Mensah in Ghana dat bijna klaar is om in gebruik genomen te worden. Het is het tweede revalidatiecentrum in het grote land. Het centrum meet protheses aan, zet zich in voor revalidatie en
wil ook ouderen opvangen die nu veelal binnenshuis hun oude dag slijten. Wilt u een handje
helpen met het maken van kerststukjes dan bent u ’s ochtends van harte welkom.
Wij hebben al veel kerstspullen, maar mocht u nog kaarsen, oase, kerstdecoratie, zijdebloemen,
ijzerdraad, binddraad e.d. over hebben, dan kunt u dat inleveren bij de kerk. Wat wij zeker tegen die tijd zoeken is ‘groen’. Kunt u uit uw tuin nog conifeer, stevig dennengroen, blauwspar,
skimmia of hulst missen dan houden we ons aanbevolen.
De wandeling
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 in principe iedere tweede donderdag van de maand. In de maand mei wandelen
we de 3e donderdag vanwege Hemelvaart op de 2e. We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij
het Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug.
Ook hiervoor graag opgeven bij ds. Schorren.
Opperwandelaar
Data
		
Tijd
Plaats
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ds. H.H. Schorren
2014: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december
2015: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 21 mei, 11 juni
9.00 uur
verzamelen voor Bonifatiushuis

Lotgenotencontact
Leiding: mevr. B. de Bruin-Bijl
Begindatum: maandag 6 oktober 2014 en verder elke 1e maandag van de maand
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Je hebt direct of indirect met een chronische ziekte te maken of met de lichamelijke of geestelijke gevolgen van kanker of een andere ernstige ziekte. Ziek zijn en mantelzorger zijn kunnen
gepaard gaan met gevoelens van verdriet, onmacht, eenzaamheid of woede. Je zou wel eens
een plek willen hebben, waar je even op adem kunt komen en energie op kunt doen. Waar je
een kop koffie of thee kunt drinken, gewoon gezellig kunt praten als je daar zin in hebt, kunt zwijgen als je daar behoefte aan
hebt, een poosje creatief bezig kunt zijn met klei, pen, potlood
of penseel om uitdrukking te geven aan wat er van binnen leeft.
Gewoon samen er even mogen zijn zoals je bent, kan kracht
geven. Dat is het doel van het lotgenotencontact op donderdag
van 10.00 – 12.00 uur in de Pauluskerk. Iedereen (je hoeft geen
kerklid te zijn) is welkom!
Ontmoeting Molukse gemeenschap
Datum zondag 1 maart 2015
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Na een zeer geslaagde samenkomst in het afgelopen seizoen willen wij u opnieuw uitnodigen
voor een ontmoeting met de Molukse gemeenschap op zondagmiddag 1 maart vanaf 15.00 uur.
We ontmoeten elkaar tijdens de oecumenische viering 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 elkaars tradities en gewoontes uit te
wisselen. Uit beide 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.
We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd met
Nederlandse en Molukse gerechten. We hopen natuurlijk
dat u ook iets wilt koken vanuit uw eigen traditie.
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Ghanese en Hongaarse sferen in Breukelen
Taakgroep Internationale Relaties (TIR)
Datum zondag 21 juni 2015
Tijd 16.00 – 19.00 uur
Plaats Pauluskerk
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Na de zeer geslaagde namiddag in 2014 willen we ook dit seizoen op zondag 14 juni
een gezellige, informatieve, muzikale en smakelijk bijeenkomst organiseren waarin
kennis genomen kan worden van de Ghanese en de Hongaarse cultuur. Ook muzikaal zullen beide landen vertegenwoordigd zijn. Er zijn stands ingericht met informatiemateriaal. En natuurlijk is er een buffet om te
proeven van het eten van de landen. Met deze bijeenkomst geven we informatie over de banden die onze
wijkgemeente heeft met Hongarije en Ghana en laten
we zien hoe feestelijk en verbindend de ontmoeting
kan zijn met andere culturen.
Al meer dan 25 jaar heeft de Pauluskerk een hechte
band met de gemeente Majosháza in Hongarije. En
sinds 2012 is met Ghana een band ontstaan na een
jongerenreis. Naast praktische hulp die we bieden,
is de basis toch vooral de gelijkwaardige ontmoeting.
Elkaar leren kennen en verrijken.

De Jaarmarkt/Rommelmarkt
Datum
Tijd
Plaats

zaterdag 20 juni 2015
activiteit van 08.00-18-00 uur, de verkoop is van 10.00-16.00 uur
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 samenhorigheid 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. de vers gemaakte cake en gebak genuttigd kunnen
worden met koffie/thee etc..
In de kraampjes treft u: tweedehands spullen van antiek, glas, een bijzonder raadspel, Pieterskerkwijn, vers gemaakte wafels, een breed assortiment boeken tot huisraad enzovoort. De Pieterskerk kan op die dag ook worden bezichtigd, waarbij het verblijf door orgelmuziek.
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 het Bonifatiushuis en twee goede doelen. Ieder jaar wordt dit opnieuw bepaald, in het verleden waren dit projecten in bijvoorbeeld: Indonesië, Brazilië, Hongarije en Ghana.
Ook in 2015 hopen we op zaterdag 20 juni weer een gezellige en mooie dag te hebben.
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jongeren
Maaltijden voor jongeren
Datum 1e eten donderdag 2 oktober 2014
Tijd: 18.00 uur
Plaats Keizerskroon 5
Ben je tussen de 17 en de 27 jaar oud? Dan willen we je graag uitnodigen voor gezellige etentjes met elkaar. We koken samen, eten
samen en hebben ondertussen gesprekken met elkaar. Zo blijven
we met elkaar in contact, weten we van elkaar wat er op dit moment in elkaars leven speelt… alles in een ongedwongen sfeer.
De maaltijden zijn in principe iedere 1e donderdag van de maand. We
beginnen op donderdag 2 oktober in de pastorie van ds. Schorren.
En misschien kan de eetplek wel rouleren.
Gastheren: Remco Oosterom en ds. Harold Schorren
Een stukje op weg richting Santiago de Compostella
Een uitdaging voor onze jongeren.
Begeleiders: Ingrid Baas en ds. Harold Schorren
Datum: zaterdag 2 mei t/m zaterdag 9 mei 2015
Plaats: Frankrijk en Spanje
Kosten: Ca. € 350,- all-in
Een beroemde pelgrimsroute is de route naar Santiago de Compostella (Spanje).
Vanuit alle landen lopen of fietsen mensen alleen of in groepen naar deze stad.
Soms maanden onderweg om de hele reis te doen, soms in etappes, ieder jaar
een stukje. Wijze woorden zeggen dan ook dat niet het eindpunt het doel is van
de reis, maar de reis zelf. We kunnen uit eigen ervaring zeggen hoe heerlijk het is
om te wandelen door ruige natuur en prachtige dorpen. Je raakt even helemaal
los van tijdsbesef en je vergeet even alles wat je bezighoudt in je drukke bestaan.
Wij willen in de meivakantie van 2015, van zaterdag 2 mei t/m vrijdag 8 mei, een prachtig deel
van de beroemde wandeltocht maken met jongeren.
Op zaterdag 2 mei vliegen we naar Frankrijk en lopen die dag alvast een kleine tocht de bergen
in. De route zoals we die bedacht hebben is als volgt (wijzigingen voorbehouden):
Zaterdag St.Jean Pied de Port – Orisson 8 km
Zondag Orisson – Ronchevalles 19 km
Maandag Ronchevalles – Zubiri 22 km
Dinsdag Zubiri – Cizur Minur 25 km (2km voorbij Pamplona)
Woensdag Cizur Minur – Puenta la Reine 20 km
Donderdag Puenta la Reine- Estella 22 km
Vrijdag Estella – Los Arcos 21 km
		terugvlucht

23

In de prijs van deze reis zitten de vlucht, de overnachtingen en het eten, alles heel eenvoudig.
We slapen onderweg in de “Albergues”, waar je mede pelgrims ontmoet vanuit de hele wereld
en met elkaar de maaltijd deelt, een bijzondere en verrijkende ervaring. Mocht je interesse of
vragen hebben dan kun je ons dat laten weten. Wil je mee, geef je dan tijdig op, zodat wij de
vlucht (3 maanden van te voren) en andere zaken kunnen regelen.
Ingrid Baas (tel. 06-46197804 / email: info@praktijkingridbaas.nl),
ds. Harold Schorren (tel. 06-15195149 / email: h.h.schorren@gmail.com)
Weekendkamp 10 t/m 14 jaar
Datum 29 – 31 mei 2015
Begeleiding Siwanthi Leijen
Aanmelden vóór 1 maart via siwanthivanderpol@hotmail.com

Na het super gezellige kamp van afgelopen jaar, konden we niet anders dan dit jaar weer met
z’n allen op pad gaan. Ben jij 10 t/m 14 jaar oud en lijkt het je leuk om mee te gaan? Meld je dan
snel aan!
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Kinderpagina
Kleur de kindernevendienstruimte
Tijdens het komende seizoen zal Gerda Lancee samen met de kinderen en kindernevendienstleiding de nevenruimte ‘eigen kleur’ geven en daardoor meer ‘eigen’ maken. Meer informatie
voor de kinderen volgt in de loop van het seizoen tijdens de kindernevendienst op zondagochtend.
Kaarten maken
Locatie
Datum
Tijd
Begeleiding

Pauluskerk
woensdag 24 september 2015
14.00 – 16.00 uur
Siwanthi Leijen

Een kaart is een klein gebaar, maar kan een ander zoveel goed doen! Daarom gaan wij met jong
en oud aan de slag om een stapel mooie kaarten te maken. Kom gezellig knutselen en maak de
mooiste kaarten!
Eieren beschilderen
Datum woensdag 1 april 2015
Tijd 13.30 – 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Geniet jij ook zo van het verstoppen en zoeken van eieren met Pasen?
Kom gezellig samen met ons paas-eieren beschilderen en verras iedereen met je kunstwerken!
We maken ook een mandje om ze in te bewaren.
Graag voor 12 april aanmelden bij h.h.schorren@gmail.com
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Catecheses
Basiscatechese 10-11 jaar
Leiding
Data
		
		
Tijd
Plaats

ds. H.H. Schorren
blok 1: woensdagen 24 september, 1 oktober, 8 oktober 2014
blok 2: woensdagen 14 januari, 21 januari en 28 januari 2015
blok 3: woensdagen 13 mei, 20 mei en 27 mei 2015
16.45 – 17.30 uur
Pauluskerk (achterzaal)

De basiscatechisatie is bedoeld om je op een leuke manier kennis te laten maken met Bijbel,
geloof en kerk. We komen 3 keer 3 middagen bij elkaar. Dus drie blokjes met elk een eigen thema.
Het seizoen wordt afgesloten met een dagje uit.
Graag opgeven voor deelname.
Catechese 12-13 jaar
Leiding
Data
		
		
Aanvang
Plaats

Marielle de Jong - Vijn
blok 1: maandagen 29 september, 6 oktober, 20 oktober 2014
blok 2: maandagen 26 januari, 2 februari en 9 februari 2015
blok 3: maandagen 11 mei, 18 mei en 1 juni 2015
19.00 – 19.45 uur
Pauluskerk (achterzaal)

De meesten van jullie zitten nu op een middelbare school. Een heel ander leven, soms zelfs
buiten Breukelen. Er is nogal wat veranderd. Daarom is het al leuk om op catechisatie weer
bekenden tegen te komen. Samen willen we met elkaar verder kijken naar geloof en kerk. En
wat kan geloof betekenen in je leven, op school of in de vrije tijd.
Catechese 14-16 jaar
Leiding
Data
		
		
Tijd
Plaats

ds. H.H. Schorren
blok 1: woensdagen 24 september, 1 oktober, 8 oktober
blok 2: woensdagen 14 januari, 21 januari en 28 januari
blok 3: woensdagen 13 mei, 20 mei en 27 mei
19.00 – 19.45 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Samen praten over geloof en kerk. En vooral samen kijken wat het van doen heeft met het
dagelijks leven. Twijfels en zekerheden, geloof en ongeloof... alles mag op tafel komen in een
ongedwongen sfeer. En gaandeweg leren we ook meer over Bijbelse verhalen, achtergronden
en de geschiedenis. De catechese 14-16 wordt gehouden op de woensdagavond. We komen
9 keer bij elkaar. En natuurlijk sluiten we het seizoen op een leuke manier af.
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Gespreksgroepen
Kinderen en opvoeding
effectief communiceren met kinderen
Trainer:
Datum:  
		
Tijd:
Kosten:
Inschrijven via:

Janneke Kemner
woensdag 26 november 2014 (effectief communiceren met kinderen)
woensdag 11 februari 2015 (broers en zussen zonder rivaliteit)
19.45 tot 22.00 uur
€ 5,- per persoon
carlijnwentzel@planet.nl

Steeds meer ouders zoeken naar manieren om beter te communiceren met kinderen. Tijdens
deze themabijeenkomst maak je kennis met de basisbeginselen van de methode How2Talk2Kids.
Aan de hand van de vaardigheden oefen je zelf met situaties uit de dagelijkse praktijk en leer je
vaardigheden met betrekking tot het omgaan met negatieve gevoelens en meewerkend gedrag
van kinderen van 2 tot 20 jaar. In samenwerking met How2Talk2Kids.
Ouderengespreksgroep
Gespreksleiding
Data
		
Tijd
Plaats

ds. H.H. Schorren
2014: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december
2015: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 21 mei, 11 juni
14.30 – 16.00 uur
Bonifatiushuis

Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er ouderengespreksgroep. We ontmoeten
elkaar en bespreken een onderwerp dat te maken heeft met geloof en kerk, soms bespreken
we een tekst uit de Bijbel of is een kunstwerk startpunt voor het gesprek.
We komen samen in het Bonifatiushuis en 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.
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Activiteitenkalender
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september
do 11 sep
do 11 sep
ma 22 sep
di 23 sep
wo 24 sep
wo 24 sept
wo 24 sept
wo 24 sep
za 27 sep
z0 28 sep
ma 29 sep

9.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.00-16.00 uur
16.45 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

De wandeling
Ouderengespreksgroep
Nieuwe Liedboek
Belijdeniscatechese
Kaarten maken
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 14-16 jaar
Intercultureel Bijbellezen
Orgelconcert
Taizéviering
Catechese 12-13

vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk
Keizerskroon 5
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)

oktober
wo 1 okt
wo 1 okt
do 2 okt
vr 3 okt
ma 6 okt
ma 6 okt
wo 8 okt
wo 8 okt
wo 8 okt
do 9 okt
do 9 okt
z0 12 okt
ma 20 okt
za 25 okt
z0 26 okt

16.45 uur
19.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
10.00-12.00 uur
19.00 uur
16.45 uur
19.00 uur
20.00 uur
9.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 14-16 jaar
Maaltijd jongeren
Borrel 25-50
Lotgenotencontact
Catechese 12-13
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 14-16 jaar
Gemeenteavond: Belijdenis
De wandeling
Ouderengespreksgroep
Bachcantates
Catechese 12-13
Orgelconcert
Taizéviering

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Keizerskroon 5
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk

november
z0 2 nov
ma 3 nov
ma 3 nov
do 6 nov
z0 9 nov
di 11 nov
wo 12 nov
do 13 nov
do 13 nov
z0 16 nov
za 22 nov
z0 23 nov
ma 24 nov
wo 26 nov
z0 30 nov

15.00 uur
10.00-12.00 uur
20.00 uur
18.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
9.00 uur
14.30 uur
14.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.45 uur
17.00 uur

Jongerendienst
Lotgenotencontact
Vrouw en carrière
Maaltijd jongeren
Utrechtse Vrouwen Schola
Belijdeniscatechese
Intercultureel Bijbellezen
De wandeling
Ouderengespreksgroep
Muziek Peter Roovers
Orgelconcert
Taizéviering
Antisemitisme
Kinderen en opvoeding
Gregoriaanse vespers

Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
zie kerknieuws
Pauluskerk
Keizerskroon 5
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk

december
ma 1 dec
ma 1 dec
do 4 dec
di 9 dec
do 11 dec
do 11 dec
2a 13 dec
za 13 dec
wo 17 dec
z0 21 dec

10.00-12.00 uur
16.00-21.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
9.00 uur
14.30 uur
9.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
vanaf 16.00 uur

Lotgenotencontact
AIDS Memorial Quilts
Maaltijd jongeren
Belijdeniscatechese
De wandeling
Ouderengespreksgroep
Kerstkransen maken
Christmas Carols
Intercultureel Bijbellezen
Kerstwandeling

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
zie kerknieuws
Keizerskroon 5
vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk

januari
ma 5 jan
do 8 jan
do 8 jan
ma 12 jan
di 13 jan
wo 14 jan
wo 14 jan
di 20 jan
wo 21 jan
wo 21 jan
z0 25 jan
ma 26 jan
di 27 jan
wo 28 jan
wo 28 jan
wo 28 jan
za 31 jan

10.00-12.00 uur
9.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
16.45 uur
19.00 uur
20.00 uur
16.45 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
16.45 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Lotgenotencontact
De wandeling
Ouderengespreksgroep
De man Job in de kunst
Belijdeniscatechese
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 14-16 jaar
Boekbespreking Williams
Basiscatechese 10-11 jaar
Basiscatechese 14-16 jaar
Taizéviering
Catechese 12-13
Boekbespreking Williams
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 14-16 jaar
Intercultureel Bijbellezen
Orgelconcert

Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk
Keizerskroon 5
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk

febuari
zo 1 feb
ma 2 feb
ma 2 feb
ma 2 feb
do 5 feb
z0 8 feb
ma 9 feb
di 10 feb
wo 11 feb
do 12 feb
do 12 feb
di 17 feb
di 24 feb
do 19 feb
z0 22 feb
do 26 feb
za 28 feb

17.00 uur
10.00-12.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.45 uur
9.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00-12.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Choral Evensong
Lotgenotencontact
Catechese 12-13
Kerk met stip
Maaltijd jongeren
Bachcantates
Catechese 12-13
Boekbespreking Williams
Kinderen en opvoeding
De wandeling
Ouderengespreksgroep
Boekbespreking Williams
Belijdeniscatechese
Lotgenotencontact
Taizéviering
Leerlingenavond Geuens
Orgelconcert

Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
zie kerknieuws
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Keizerskroon 5
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
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30

maart
ma 2 mrt
do 5 mrt
zo 1 mrt
z0 8 mrt
ma 9 mrt
di 10 mrt
do 12 mrt
do 12 mrt
di 17 mrt
wo 18 mrt
di 19 mrt
z0 22 mrt
di 24 mrt
za 28 mrt
z0 29 mrt

10.00-12.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
9.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.00 uur

Lotgenotencontact
Maaltijd jongeren
Ontmoeting Molukse Kerk
Jongerendienst
Homoseksualiteit
Vergeten verhalen
De wandeling
Ouderengespreksgroep
Vergeten verhalen
Intercultureel Bijbellezen
Belijdeniscatechese
Taizéviering
Vergeten verhalen
Orgelconcert
Gregoriaanse vespers

Pauluskerk (achterzaal)
zie kerknieuws
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Keizerskroon 5
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk

april
wo 1 apr
ma 5 apr
do 9 apr
do 9 apr
vr 10 apr
za 18 apr
z0 19 apr
za 25 apr
z0 26 apr

13.30-15.00 uur
10.00-12.00 uur
9.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
middag/avond
15.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Eieren beschilderen
Lotgenotencontact
De wandeling
Ouderengespreksgroep
Borrel 25-50
Kindermusical Poets
Bachcantates
Orgelconcert
Taizéviering

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

mei
za 2 mei
ma 4 mei
wo 6 mei
do 7 mei
ma 11 mei
di 12 mei
wo 13 mei
wo 13 mei
ma 18 mei
wo 20 mei
wo 20 mei
do 21 mei
do 21 mei
z0 24 mei
wo 27 mei
wo 27 mei
za 30 mei
vr 29 mei

t/m za 8 mei
10.00-12.00 uur
20.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
16.45 uur
19.00 uur
19.00 uur
16.45 uur
19.00 uur
9.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
16.45 uur
19.00 uur
20.00 uur
t/m zo 31 mei

Jongerenreis Santiago
Lotgenotencontact
Intercultureel Bijbellezen
Maaltijd jongeren
Catechese 12-13
Liturgie rondom rouw
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 14-16 jaar
Catechese 12-13
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 14-16 jaar
De wandeling
Ouderengespreksgroep
Taizéviering
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 14-16 jaar
Orgelconcert
Weekendkamp 10-14 jr

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
zie kerknieuws
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
zie kerknieuws

juni
ma 1 jun
ma 1 jun
do 4 juni
do 11 juni
do 11 juni
z0 14 jun
wo 17 juni
za 20 jun
zo 21 juni
za 27 juni
z0 28 jun

10.00-12.00 uur
19.00 uur
18.00 uur
9.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
20.00 uur
10.00-16.00 uur
16.00-19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

Lotgenotencontact
Catechese 12-13
Maaltijd jongeren
De wandeling
Ouderengespreksgroep
Bachcantates
Intercultureel Bijbellezen
Jaarmarkt/Rommelmarkt
TIR: Ghana/Hongarije
Orgelconcert
Taizéviering

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
zie kerknieuws
vertrek Bonifatiushuis
Bonifatiushuis
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Kerplein
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk

		
Vakanties scholen en predikant
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

18 t/m 26 oktober 2014
20 december 2014 t/m 4 januari 2015
21 februari t/m 1 maart 2015
2 t/m 10 mei 2015
11 juli t/m 23 augustus 2015

Vakantie ds. Schorren

13 t/m 31 oktober 2014 (18 t/m 29 oktober Ghana-reis)
13 april t/m 3 mei 2015
5 t/m 19 juli 2015
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Contactgegevens
Predikant	Scriba
Ds. drs. H.H. Schorren
Ds. D.E.E. Figee
Keizerskroon 5
K. Doormanweg 3
3621 RS Breukelen
3621 JV Breukelen
0346-266337
0346-262912
h.h.schorren@gmail.com
d.figee@hetnet.nl

Kerkgebouw
Pauluskerk
Straatweg 37
3621 BG Breukelen

Wijkindeling Pauluskerk
Wijk Noord:	alle adressen ten noorden van Bisschopswater en
ten westen van de Straatweg.
Wijkouderling: mevr. Caroline Jobse, tel. 0346-264001
Contactpersoon: mevr. Fennie Wisse, tel. 0346-264492
Diaken: mevr. Reina van Wageningen, tel. 0294-230730
Wijk Midden/Oost:	alle adressen tussen de Stationsweg en Bisschopswater,
de Straatweg, Zandpad, De Meent, Scheendijk
Wijkouderling: mevr. Corry Bosch, tel. 0346-262279
Contactpersoon: mevr. Mera v.d. Rol, tel. 0346-261382
Diaken: mevr. Joukje v.d. Velde, tel. 0346-265296

Ontwerp en foto’s omslag: Heinie de Kruijff, www.Studio HEIN

Wijk Zuid:	alle adressen in Broekland, tussen de hoge brug en de
Stationsweg, Insulinde, Broekdijk Oost, Nieuw Nijenrode
en alle adressen buiten Breukelen
Wijkouderling: mevr. Mariëlle de Jong, tel. 0346-265566
Contactpersoon: vacature
Diaken: mevr. Marianne Vedder, tel. 0294-261473
Wijk West:	alle adressen in Kockengen, Nieuwer ter Aa en ten westen van de
hoge brug en alle adressen in het Heycop, de Aa en de Angstel
Wijkouderling: mevr. Margreeth van Ingen, tel. 0346-241643
Contactpersoon: mevr. Cobi Andreae, tel. 0346-250925
Diaken: mevr. Jenny Wiersema, tel. 0346-262010
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