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In Beweging…
Het motto van de Pauluskerk is ‘Een wereld andersom’, zoals ook vermeld staat in ons logo.
We hebben dit motto gekozen omdat we het visioen hoog willen houden dat er een betere
wereld mogelijk is dan waar wij in leven. Een wereld waarin Bijbelse grondwaarden als liefde,
vrede en gerechtigheid het fundament vormen. Het klinkt misschien als een wel erg hoogdravend motto; alsof wij dat wel even zullen regelen… En hoe realistisch is het als we de
werkelijkheid van nu bekijken?
Wij willen het grote visioen voor ogen houden en we geloven en vertrouwen dat er een weg is
die van deze wereld een nieuwe wereld kan maken. De weg die van de ene mens naar de
andere gaat, de weg van liefde.
Iedere verandering begint met bezinning, met jezelf informeren. Daarom hebben we in de
vorige jaarprogramma’s thema’s gekozen die je als verkennend zou kunnen betitelen. Met
‘Ondertussen bij de buren’ (2013-2014) zochten we naar wederzijdse inspiratie. Ieder mens
heeft dromen, idealen en bronnen. Hoe kunnen we van elkaar leren en elkaar verrijken? Met
‘Kleur bekennen’ (2014-2015) zochten we naar aandacht voor de eigenheid van ieder mens.
Iedereen zou moeten kunnen leven zoals hij of zij dat wil, en wij zouden voor elkaar moeten
durven opkomen. Met ‘Bewust leven’ (2015-2016) kwamen we al meer richting keuzes die je
kunt maken. Verandering gaat stapsgewijs.
‘In beweging’ is het thema voor het seizoen 2016-2017. Soms lijkt het alsof er niets verandert in
de wereld, maar er is beweging in zowel het denken als het doen. Het godsbeeld is bijvoorbeeld
voortdurend in beweging, en daarom zijn we blij dat prof. dr. Joep Dubbink hierover een lezing
wil geven. De kerk lijkt juist hard achteruit te bewegen, maar een boeiende lezing van prof. dr.
Erik Borgman laat ons zien hoe dat ook een beweging vooruit in zich kan dragen. ‘In beweging’
heeft ook bewogen zijn in zich. Er zijn voldoende mensen die bewogen in beweging komen,
vanuit het hart. Wat doet denken aan Abram die op het woord van God opstaat en op weg
gaat. Tijdens de inspiratiemarkt willen we projecten laten zien van gewone mensen die
bewogen iets zijn begonnen. Zo willen we leren dat een enkel mens al zoveel verschil kan
maken wanneer deze in beweging komt. Ds. Harold Schorren zal aan het eind van het seizoen
een lezing geven over waartoe de Schrift de mens in beweging zet. En als de jongeren dan ook
nog gaan dauwtrappen met Hemelvaart is de beweging ook fysiek aanwezig.
Natuurlijk zijn er dit jaar ook weer de concerten en de exposities, de gespreksgroepen en de
catecheses. We hopen dat er ook dit jaar weer voldoende aanbod is voor iedereen. Laten we in
beweging komen.
Commissie Vorming & Toerusting,
Marieke Versluys, Carlijn Wentzel,
Hans Schriever en ds. Harold Schorren
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In Beweging
God in beweging
Lezing over veranderende godsbeelden
Spreker: prof. dr. Joep Dubbink
Datum: donderdag 26 januari 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Hoe spreken we over God? Welke beelden gebruiken wij
voor Haar? Is God onveranderlijk in alle eeuwigheid of bepalen tijd en cultuur
wie de Eeuwige is en wat Hij kan? De Apostolische Geloofsbelijdenis begint met de woorden
‘Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige’. Woorden uit de vroege Kerk waardoor ons beeld
van God grotendeels gevormd is. Woorden waar ook velen mee worstelen wanneer de Kerk
van vandaag ze niet meer gebruikt als beelden maar als feiten. Is God dan een man? En waar
zien wij zijn almacht?
Het vastleggen van godsbeelden in een belijdenis draagt ook het gevaar in zich dat vergeten
wordt hoe in de heilige Schrift zelf op verschillende manieren over God gesproken wordt. Ook
in de Bijbel spelen tijd en cultuur een rol, of de persoonlijke ervaring en de confrontatie met
andere volken en hun goden. Het denken over God heeft ook na het vastleggen van de canon
van de Bijbel niet stil gelegen. Iedere tijd, iedere cultuur probeert zich te verstaan met de
Onnoembare die dan ook vele namen heeft gekregen. En hoe spreken we nu over God?
Joep Dubbink zal ons meenemen langs Bijbelse en na-Bijbelse godsbeelden om zo met ons in
gesprek te komen over ons eigen godsbeeld. Joep Dubbink is bijzonder hoogleraar Bijbelse
Theologie aan de VU in Amsterdam en predikant in Uithoorn. Van 1986 tot 1994 was hij
predikant in Breukelen.
Aan het einde van de avond zullen we inventariseren of er mensen zijn die in kleiner verband
eens verder willen praten over dit boeiende onderwerp. Dit bieden wij dan graag aan.
Kerk in beweging
Lezing over de Kerk in de toekomst
Spreker: prof. dr. Erik Borgman
Datum: donderdag 9 maart 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Erik Borgman kwam in 2015 met het boek ‘Waar blijft de Kerk?
Gedachten over opbouw in tijden van afbraak.’ Borgman
schreef zijn boek over de positie en toekomst van de roomskatholieke kerk, maar zijn inzichten en gedachten zijn evenwel
toepasbaar op de situatie waar veel protestantse kerken in
verkeren. Wij zijn blij dat hij bereid is een lezing over dit thema
bij ons te verzorgen. Zijn verzoek was de avond zo oecumenisch
mogelijk te laten zijn, dus nodigen we met nadruk iedereen uit.
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De kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping. Hoe moet je daar
als betrokken gelovige mee omgaan? Waar blijven we? Erik Borgman, hoogleraar Publieke
Theologie, laat zijn gedachten gaan over het vormgeven van een kerk in de overgang naar een
nieuw tijdperk dat niemand nog kent. Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. We
moeten ons laten omvormen door het Rijk van God, dat nabij is. Over hoe dat zou kunnen, met
de eucharistie als grondslag, de Bijbel als lichtbron, de weg als leidraad en het gebed als
voedsel, daarover gaat dit boek. Want één ding is zeker: we kunnen niet ophouden kerk te zijn.
In weerwil van de ondertitel gaat het betoog van Borgman niet uit van opbouwen maar van
ontvangen. We plannen en organiseren in de kerk veel te veel, we maken onszelf te druk over
de toekomst van de kerk, we zetten onszelf en onze behoeften in het centrum van het
geloofsgebeuren. De desondanks doorzettende krimp die leidt tot boosheid of moedeloosheid
ziet Borgman als een ‘list van de Geest’. We zouden als Christusnavolgers meer moeten leren
om de signalen van de Geest te verstaan, namelijk wie of wat God is en wat het betekent in
Hem te geloven. Wie net als Jezus gelooft dat het Koninkrijk Gods nabij is, die leeft een leven
‘op de uitkijk’, ziet het beloofde land en wil de consequenties daarvan nu al aanvaarden.
Borgman spreekt de lezer moed in door te zeggen dat er steeds weer mensen zullen zijn die
zich door de bevrijdende boodschap van het Evangelie laten aanspreken en dat er steeds weer
mensen zullen samenkomen om die toekomst te vieren, erover te leren en waar mogelijk door
concrete daden er al een voorschot op te nemen. Een katholiek boek dat relevant is voor alle
confessies.
Prof. dr. Erik Borgman, is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (Cobbenhagenleerstoel)
en van 2015-2017 gasthoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie. Hij is columnist voor de
bezieling.nl en bekend van vele optredens op tv.
Inspiratiemarkt
Bewogen mensen
Datum: zaterdag 6 mei 2017
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Wanneer we de nood in de wereld zien, kan het ons snel doen duizelen. De vele oorlogshaarden, de ontelbare vluchtelingen, al die kinderen die geen onderwijs hebben en moeten
werken, de vele wezen, het gebrek aan voedsel en medicijnen…. Zoveel mensen in deze
wereld die niet durven dromen dat er een toekomst is, een nieuwe dag waarin hoop groeit.
Wat kunnen wij doen? Soms raken we verlamd door de grootte van de problemen en leggen
we ons misschien wel neer bij het gegeven dat er wel nooit iets zal veranderen.
En toch… Er zijn zoveel grote en kleine projecten die iets willen doen voor de toekomst van de
medemens. Soms zijn het individuen. Natuurlijk, met deze projecten zal de wereld niet van de
ene op de andere dag een paradijs zijn, maar het is een begin. Waar enkele mensen toekomst
gegeven wordt, kunnen zij weer toekomst zijn voor anderen.
De inspiratiemarkt wil enkele projecten onder de aandacht brengen. Niet enkel om te laten
zien wat deze projecten doen, maar vooral ook om ons te leren dat we als individu wel degelijk
verschil kunnen maken, in onze omgeving en wereldwijd.
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Dans en Cultuur
Moderne dans in Beiroet (Libanon)
Spreker:
Datum:
Tijd:
Plaats:

Willemijn Rijper
maandag 8 mei 2017
20.00 uur
Pauluskerk

In de periode september – december 2013 deed Willemijn onderzoek naar moderne dans in
Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Door middel van antropologisch veldwerk wilde Willemijn
onderzoeken of en op welke manieren dansers in Beiroet zich in hun dansvoorstellingen
bezighouden met maatschappelijke/politieke kwesties. De context van Libanon ten tijde van
het onderzoek werd (en wordt nog steeds) gekenmerkt door sterke spanningen vanwege de
oorlog in naburig Syrië.
In Beiroet interviewde Willemijn dansers en woonde zij repetities en dansvoorstellingen bij.
Zoals het vaak gaat met onderzoek bleek het antwoord op de onderzoeksvraag gecompliceerd.
Bovendien bleken er, naast diverse vormen van maatschappelijk-politiek engagement, vele
andere kwesties van belang voor de dagelijkse danspraktijk van dansers in Beiroet. Zo is er
sprake van praktische belemmeringen in educatie en financiering, en van mentale belemmeringen die verband houden met de effecten van de Libanese Burgeroorlog (1975-1990) en
de Israëlisch-Libanese Oorlog (juli 2006) op de Libanese samenleving.
Het maatschappelijk engagement van dansers bleek groot. De manier waarop dit engagement
de voorstellingen beïnvloedde was echter zeer verschillend en onderwerp van discussie van
dansers onderling. Deze discussie was gedeeltelijk gerelateerd aan selectieve geldelijke steun
uit West-Europa, die volgens sommige dansers de dansproductie in Libanon en elders te sterk
in bepaalde richtingen stuurt.
De presentatie van Willemijn zal bestaan uit een verdieping van bovenstaande onderwerpen,
tot leven gebracht met foto’s van Beiroet en korte opnames van dansvoorstellingen.
Willemijn studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van
Amsterdam en sloot haar studie af met een cum laude specialisatie in het Midden-Oosten aan
de Universiteit Leiden. Haar passie voor dans vond een plek in haar afstudeeronderzoek naar
moderne dans in Beiroet, Libanon.
Op het moment van schrijven werkt Willemijn als docent
Nederlands voor anderstaligen bij het COA (Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers) in het asielzoekerscentrum te
Almere.
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Mens in beweging
Waartoe zet het geloof ons aan
Spreker:
Datum:
Tijd:
Plaats:

ds. drs. Harold Schorren
donderdag 15 juni 2017
20.00 uur
Pauluskerk

Waartoe het geloof je in beweging zet, hangt natuurlijk af van het
beeld dat je van God hebt. Toen ik eens in Selçuk (Turkije) een
gebouw zag waarop stond ‘protestantse kerk’, vroeg ik de hoteleigenaresse wat
voor een kerk dat was. Ze antwoordde: “Je hebt een God der wrake en een God van liefde.
Deze kerk gaat voor de wrake.” Ik ben maar niet gegaan.
In de Pauluskerk geloven we dat God liefde is. En daarom worden we niet in beweging gezet
door angst, maar door visioenen, hoop en belofte. Wat we doen, doen we niet om aan het
Oordeel te ontkomen, maar om deze wereld vruchtbare grond te maken voor het Koninkrijk
van God. Een wereld andersom, een hemel op aarde.
De Bijbel staat vol verhalen over mensen die opstaan en op weg gaan. Mensen die geroepen
worden of zich geroepen weten door God. En dit steeds met een opdracht: onderhoudt mijn
geboden. En steeds met een belofte: een zegenrijke samenleving. Wanneer je je zo geroepen
weet, dan maakt het niet meer uit of je God nu op een wolk plaatst of Hem meer ziet als
levenskracht. Er is iets in je wakker gemaakt. Een geest van toekomst heeft je geraakt.
Op deze avond zal ik op grond van Bijbelse elementen mijn visie geven op waartoe het geloof
ons in beweging zet. Tot welke keuzes we onherroepelijk gedreven worden. Waar we voor
gaan en wat we weerspreken. Natuurlijk gevolgd door onderling gesprek.
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Exposities
Exposities in de Pauluskerk
Nieuwe kunst in een nieuw seizoen
Ook in het nieuwe seizoen vinden er weer exposities in de Pauluskerk plaats. Elke drie
maanden wisselt de expositie en daarnaast vinden er nog een aantal activiteiten plaats
waarbij we aansluiten bij beeldende kunst activiteiten in de Vechtstreek.
Data:
Tijd:
Plaats:

iedere donderdag, vrijdag en zaterdag
10.00 – 16.00 uur
Pauluskerk

Papieren portretten van Mitzie Versteeg
Opening 21 augustus 2016
De expositie van Mitzie Versteeg wordt de eerste expositie van
papierkunst in de Pauluskerk. Mitzie Versteeg woont en werkt in
Utrecht. Zij heeft bekendheid gekregen met het portretteren van
bewoners van het verzorgingstehuis waar haar moeder die leed aan
Alzheimer verbleef. Deze portretten zullen ook in de Pauluskerk
hangen. Om de levensgrote portretten van de oude mensen een
frisse tegenhanger te geven, exposeren we ook portretten die zij
maakte van kinderen.
Een eerbetoon aan Willem G. van de Hulst jr.
Opening november 2016
Wie kent niet Voetstapjes in de Sneeuw en In den Soeten Suykerbol,
kinderboeken van W.G. van de Hulst? Zijn zoon, Willem G. van de Hulst
jr. was een begaafd tekenaar en werd door zijn vader gestimuleerd
illustrator te worden. Zo werd hij bekend als tekenaar van kinderboeken, onder andere die van zijn vader, maar hij ontwikkelde zich tot
kunstschilder en beeldhouwer. In 2016 is het 10 jaar geleden dat hij
overleed en in 2017 zou zijn 100ste geboortedag zijn geweest.
Daarom organiseren we rondom de jaarwisseling een expositie met
zijn schilderijen. Galerie Peter Leen XL toont tegelijkertijd een selectie
van zijn beeldhouwwerk. De expositie zal half november 2016
worden geopend. In januari kunt u met de zoon en dochter van de
schilder, die nog altijd zijn atelier beheren in Nieuwersluis, een
wandeling langs de schilderijen maken.
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Antonia Verbrugge: landschappen en natuur
Opening 19 februari 2017
Voor deze expositie tappen we uit een heel ander vaatje. Antonia Verbrugge, geboren in
Bulgarije maar alweer heel wat jaren wonend in Nederland, toont ons aquarellen en schilderijen
in acrylverf. De natuur en het landschap, vogels, bloemen en vlinders zijn haar favoriete
onderwerpen maar we vinden ook enkele portretten tussen haar werk.
Sander Bosman en Koen Schriever:
Kruiswegstaties, Lijden in Graffiti
Stille Week 2017 (8-16 april 2017)
De kruisweg van Jezus wordt al eeuwen lang gepredikt, verkondigd,
verteld en geanalyseerd. Deze is in de loop der jaren in beeld gebracht
in veertien staties. Het mooie aan dit verhaal is dat de tijd waarin het
zich afspeelt niets afdoet aan de lessen die wij hieruit kunnen leren. Dit
verhaal, de kruisweg van Jezus, zal in het voorjaar 2017 worden tentoongesteld in de
Pauluskerk, in een geheel nieuw jasje. In deze tentoonstelling van 14 staties, wordt de nadruk
gelegd op het lijden van deze tijd, depressie, burn-out, continu druk zijn, vermoeidheid,
hoge verwachtingen en het succes dat we allemaal willen.
Een voorproefje? Statie één: de uitlevering van Jezus. Pilatus roept drie maal, “ik vind geen
schuld in deze mens”. Wat hiermee wordt verteld is dat de onschuld weerloos is in deze wereld
van geweld. Hierbij is Jezus weerloos en is het geweld fysiek, maar dit is in deze tijd, zeker in
het Nederlandse systeem ondenkbaar. Onschuld en geweld krijgen vandaag de dag een totaal
nieuwe betekenis. Onschuld in de vorm van de emotioneel kwetsbare mens en geweld als de
24-uurs maatschappij waarin je moet presteren, waar 100% eigenlijk niet genoeg is en waarbij
alles wat je doet leuk, interessant en knap moet zijn. Dit is een vorm van geweld waar een grote
groep weerloos tegen is waarbij we lijden in de vorm van depressie of een burn-out.
Verwacht bij de tentoonstelling niet de beelden waarbij Jezus zijn houten kruis draagt, maar
juist de betekenis van het kruis anno 21e eeuw en de lessen die wij hiervan kunnen leren,
gelovig of niet. Vergeet heel even het verhaal zoals je dit al kent en laat je verrassen en
inspireren door dit verhaal door een andere bril te bekijken.
Op de hoogte blijven? Facebook.com/mabelartgraffiti
Kunstronde Vecht & Plassen 10 jaar
3e weekend van mei 2017, opening vrijdag 19 mei 2017, 18.00 uur
We sluiten het expositiejaar af met nog een jubileum.
In 2017 bestaat de Kunstronde Vecht & Plassen 10 jaar. De overzichtsexpositie van de Kunstronde zal vanaf half mei tot en met
half augustus 2017 in onze kerk te zien zijn. De Kunstronde heeft
laten weten er een spetterende editie van te zullen maken. We
verwachten dus een spannende en afwisselende expositie te
kunnen presenteren.
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Literatuur

Muziek en theater

Lezing Griet op de Beeck

Trio Aurora
Dwarsfluit, piano en fagot

Datum: vrijdag 25 november 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Entree: € 10,Aanmelden: via Boekhandel M. van Kralingen (organisator)
Griet Op de Beeck is een bekende Vlaamse auteur die op deze avond over haar boeken een lezing
geeft. Na gestart te zijn als dramaturge in het theater, maakte ze de overstap en werd ze
journaliste. Sinds 2014 is Griet voltijds schrijfster en schreef ze onder andere de volgende boeken:
• Vele hemels boven de zevende (wordt verfilmd)
• Kom hier dat ik u kus
• Gij nu
Haar romans gaan over mensen en hun leven. Hoe verschillende mensen met elkaar verwant zijn
en met vallen en opstaan blijven staan. Met onhebbelijkheden waarbij mensen ongewild anderen
ook beschadigen. Over eenzaamheid, vluchten en ontsnappen. Dit alles in het prachtige leven
dat mogelijk is.
Boekhandel M. van Kralingen organiseert de avond en de Pauluskerk verzorgt iedereen van een
versnapering na de lezing.
Lezing Betsy Udink
Meisjes van Atatürk, zonen van de Sultan
Inleiding:
Datum:
Tijd:
Plaats:

Betsy Udink
donderdag 23 februari 2017
20.00 uur
Pauluskerk

Schrijfster en journaliste Betsy Udink (Eefde, 1951) zal op deze avond o.a. spreken over haar
laatste boek ‘Meisjes van Atatürk, zonen van de Sultan’ (2015) en over haar ervaringen in
verschillende delen van de wereld. Zij werkte in Caïro, New York, Damascus, Beiroet en Brussel,
en schreef voor onder meer de Nederlandse kranten NRC Handelsblad, De Volkskrant, Het
Parool, Vrij Nederland en Trouw.
In haar eerste boek, Achter Mekka (1990), beschrijft zij haar ervaringen als
diplomatenvrouw in het fundamentalistische Saoedi-Arabië. Allah &
Eva (2006) beschrijft haar ervaringen in Pakistan. Het werd in korte tijd vijf
maal gedrukt en er werden meer dan 16.000 exemplaren van verkocht.
Andere boeken van haar hand zijn:
• De primeur van Caro Darmont (1996)
• Vrouwen aan het front (1996)
• Klein leed (2001)
• In Koerdische Kringen (2010)
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Op deze avond is er een boekentafel, verzorgd door Boekhandel
M. van Kralingen, en zal Betsy Udink ook signeren.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Entree:

zondag 9 oktober 2016
15.00 uur
Pauluskerk
€ 10,-

Trio Aurora, Erzsike Kövy (piano), Amber Hill (fagot), Cathrine de Mos-Starberg (dwarsfluit) is
een internationaal gezelschap met focus op sfeer, plezier en ambachtelijk musiceren. Met de
ietwat ongebruikelijke combinatie van dwarsfluit, fagot en piano brengen zij muziek ten
gehore in verschillende stijlen, waardoor er veel afwisseling in klankkleur is. Aurora betekent
Poollicht (Noorder- of Zuiderlicht) en verschijnt in twee van hun geboortelanden: Noorwegen
en Canada. Trio Aurora, een vrij nieuw ensemble, werd gevormd in 2013. Sindsdien geeft het
Trio regelmatig concerten, in kleine kring maar ook in zalen zoals de Noorse Zeemans Kerk in
Rotterdam en het Theater aan de Slinger in Houten.
De half-Hongaarse pianiste Erzsike Kövy studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij
Herman Uhlhorn waar zij zowel het Diploma Docerend als Uitvoerend Musicus beiden met
onderscheiding behaalde. Al tijdens haar studie volgde ze kamermuzieklessen bij Eli Goren en
liedbegeleiding bij Thom Bollen. Masterclasses heeft ze gevolgd bij Peter Feuchtwanger,
Michaël Worskreschensky en Theo Bruins. Ze geeft regelmatig concerten als soliste en met
haar zus, de violiste Esther Kövy vormt ze een vast duo. Ze gaven concerten in Hongarije,
Tsjechië en Rusland.
Cathrine de Mos-Starberg komt oorspronkelijk uit Noorwegen. Zij haalde haar DM-diploma
op het “Barratt Due Musikkinstitutt” in Oslo, waarna zij dwarsfluit, traverso en kamermuziek
aan de “Sibelius Academy” in Helsinki studeerde en waar zij haar Bachelor of Music haalde.
Zij volgde postgraduate studies aan het Utrechts Conservatorium en deed 2e fase op het
Rotterdams Conservatorium. Als uitvoerend musicus
speelt ze o.a. in het Nederlands Fluitorkest en
maakt zij momenteel deel uit van diverse kamermuziekgroepen.
De Canadese fagottiste, Amber Hill, studeerde fagot
bij Fraser Jackson aan de University of Toronto. In
2000 verhuisde Amber naar Nederland om aan het
Conservatorium van Amsterdam te studeren.
Sindsdien heeft Amber zowel het Bachelor (2005)
als Master Diploma (2007) gehaald als leerlinge van
Jos de Lange. Op dit moment is Amber de
2e fagottiste bij het Holland Symfonie Orkest en
speelt ze regelmatig als freelancer in andere
orkesten en kamermuziekensembles.
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Singer-Songwriter
Jonge artiesten voor jong (en oud) publiek
Data:
Tijd:
Plaats:

woensdagen 26 oktober 2016 en 22 maart 2017
20.00 uur
Pauluskerk

Een Singer-Songwriter schrijft en zingt zijn of haar eigen liedjes, en begeleidt zichzelf daarbij vaak
op een akoestische gitaar of piano. De keuzes die zij maken moeten wel bij zichzelf passen anders
werkt het niet meer. De Singer-Songwriters zijn helemaal doorleefd met en van hun eigen muziek.
‘Bewust Leven’ kan dus niet dichterbij komen dan bij deze artiesten. Zij spelen vaak op een
intieme manier die het diepste en ook mooiste van levens laat horen en zien.
In ons vorig seizoen hebben we twee middagen met Singer-Songwriters gehouden. Wij waren erg
onder de indruk van de muziek en vooral de bijzondere teksten. Dit jaar organiseren we twee
concerten. Nu op een avond door de week om beter aan
te sluiten bij jongeren en om meer de sfeer van zo’n warm
optreden te evenaren.
Op elk van deze twee avonden zullen twee muzikanten
optreden. Bij het verschijnen van dit programmaboekje
zijn nog niet alle zangers bekend, u hoort natuurlijk ruim
voor de optredens welke musici u kan ontmoeten. In
ieder geval zal op een van de avonden zingen en spelen:
Sured (Sjoerd Raaijmakers uit Breukelen) die vorig jaar
werd verkozen tot Singer-Songwriter van Utrecht.
Bach Cantates
Barokensemble en zangers van het Utrechts Conservatorium
o.l.v. Heiko ter Schegget
Data:
Tijd:
Plaats:

zondagen 13 november 2016, 12 februari 2017, 9 april 2017
15.00 uur
Pauluskerk

Op zondag 23 maart 2014 werden voor het eerst Bach Cantates ten gehore gebracht in de
Pauluskerk. Het concert trok meteen veel bezoekers. Bach spreekt klaarblijkelijk op een bijzondere manier de mensen aan. Ook de uitvoerenden, de jonge studenten van het Conservatorium te
Utrecht, en docent Heiko ter Schegget zijn nog steeds erg enthousiast. Niet in de minste plaats
vanwege de prachtige ruimte en de goede akoestiek. En zo krijgen ook deze studenten de
benodigde podiumervaring. De Bach Cantates in de Pauluskerk zijn inmiddels een traditie
geworden.
In dit seizoen zullen er drie uitvoeringen plaatsvinden. Iedere cantate van Bach kent een andere
orkestbezetting. Waar nodig zal er aanvulling komen van studenten van de 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
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inzicht te krijgen in de samenhang tussen muziekbeeld en
tekst. Heiko ter Schegget studeerde blokfluit aan het Utrechts
Conservatorium bij Leo Meilink en Marion Verbruggen. In 1981
sloot hij deze studie af met het examen solospel. Als solist
concerteert hij regelmatig in Europa, Amerika, Japan en Israël.
Tevens treedt hij op met ensembles en orkesten zoals
The Amsterdam Baroque Orchestra en de Nederlandse
Bachvereniging. Hij werkte mee aan vele cd-producties, o.a.
de opnames van de complete Bach Cantates o.l.v.
Ton Koopman. Uit vele delen van de wereld komen
studenten naar het Utrechts Conservatorium, waar hij
hoofdvak blokfluit en kamermuziek doceert.
De concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang
een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.
Orgelconcerten
Jan Pieter Karman
Data: zondag 30 oktober 2016, zondag 1 januari en zondag 19 maart 2017
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Drie bijzondere orgelconcerten op bijzondere dagen. Op zondag 30 oktober vieren we in de
ochtenddienst Allerheiligen. Het is het moment waarop wij de overledenen in onze gemeente
gedenken. Er is voldoende muziek geschreven die ons verdriet verwoord of troost schenkt.
Zondag 1 januari is het Nieuwjaarsconcert. Met vrolijke klanken en misschien een beetje
weemoed begroeten we het nieuwe jaar. En het programma voor 19 maart 2017 wordt t.z.t.
bekend gemaakt.
Het orgel van de Pauluskerk is in 1953 door de firma J. de Koff & Zoon (Utrecht) gebouwd, met
gebruikmaking van bijna al het pijpwerk van het door de Gebr. Franssen (Roermond) in 1870
gebouwde orgel, dat in 1896 in het voormalige kerkgebouw geplaatst werd. Dit instrument
was afkomstig uit de St. Josephkerk te Rotterdam. Het orgel is in 1909 vergroot door
Jan Proper (Kampen) voor het nieuwe en
huidige kerkgebouw. Van Proper is een deel
van het pijpwerk overgenomen, en ook het
front van 1953 is op dat van 1909 geïnspireerd.
Het rugpositief werd in 1953 nieuw gemaakt.
In 1982 werd het orgel gerestaureerd door de
firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam).
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Koor ‘Zingen voor je Leven’
Stichting Kanker in Beeld
Datum: zondag 20 november 2016
Aanvang: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Een bijzonder concert van het koor ‘Zingen voor je Leven’
Amsterdam, Utrecht en Het Gooi o.l.v. Anne-Marie Blink. In het
koor zingen mensen die met kanker te maken hebben (gehad).
Zingen voor je Leven is het landelijke korennetwerk van Stichting
Kanker in Beeld. In Nederland bestaan reeds 34 van deze koren.
Op zondag 20 november zingen leden mee uit de Zingen voor je Leven koren van
Amsterdam, Utrecht en Het Gooi. Vol nieuwe energie en goede moed zingen zij voor u de
mooiste liederen. De stichting Kanker in Beeld houdt zich bezig met creativiteit en expressie
en biedt, naast zingen, mogelijkheden voor acteren, schrijven, tekenen en schilderen. Voor
informatie kunt u kijken op www.kankerinbeeld.nl
Dirigent Anne-Marie Blink is een vocale duizendpoot. Van zingend klein meisje tot professioneel
muzikant in alle vocale vormen die er denkbaar zijn. Van individuele les tot koren. Van zangeres
tot zangdocent. Van performer tot dirigent. Van Nederland tot in het buitenland. ‘Zingen is mijn
leven en ik leef omdat ik zing’, is haar levensmotto.
Voor meer info: www.andereklank.nl
De entree is gratis, maar we hopen natuurlijk op een vrijwillige bijdrage van de bezoekers.
Kerstconcert Kleinkoor Houten
O Magnum Mysterium
Datum:
Tijd:
Plaats:

zaterdag 10 december 2016
20.00 uur
Pauluskerk

Kleinkoor Houten is 11 jaar geleden opgericht door de
dirigent Polien Fijan-van Oord. Het Kleinkoor bestaat uit
12 bevlogen zangers en zingt a capella (vnl. geestelijke) muziek
van 1500 tot nu. Het programma bevat altijd veel relatief (nog) onbekende muziek. Zo hoort u
10 december o.a. een O Magnum Mysterium uit de 16de eeuw maar ook een O Magnum
Mysterium uit de 20e eeuw; 400 jaar verschil en toch zoveel overeenkomst! Kleinkoor Houten
zingt altijd a capella maar deze keer maken ze een uitzondering. Het koor zal het dubbelkorig
Magnificat van Bencini uitvoeren met begeleiding van het Barokensemble “Langs de Vecht”
o.l.v. Willem Poot. De zangers en musici nemen u graag mee op deze ontdekkingsreis door
de eeuwen heen!
Polien Fijan is haar muzikale loopbaan begonnen als speler van verschillende instrumenten.
Ook zong zij in diverse koren en dirigeerde projectkoren in kerken. De Schumann Academie werd
gevolgd en daarna 2 jaar directie aan de IDE in Gorkum. Nog steeds volgt ze cursussen (o.a de
Kurt Thomas cursus) en workshops bij verschillende dirigenten. Behalve het Kleinkoor Houten
dirigeert zij ook Cantorij de Hoef in Leidsche Rijn. Daarnaast speelt ze fagot in het Orkest van het
Groene Hart en begeleidt ze op de piano gevorderde amateurspelers.
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Verano Kwartet
van Barok tot Romantiek, van sfeervolle filmmuziek
tot opzwepende tango’s
Datum:
Tijd:
Plaats:
Entree:

zondag 12 maart 2017
15.00 uur
Pauluskerk
€ 10,-

Het Verano Kwartet is ontstaan uit het Trio Verano, het trio dat
Eva van den Dool (piano), Elske van der Mede – Krijnen (viool) en Ilsje Merk (cello) reeds in 2001
oprichtten, tijdens het eerste jaar van hun conservatoriumstudie te Zwolle. De naam van het trio
is ontleend aan Astor Piazzolla’s compositie ‘Verano Porteño’. Dit was het eerste werk dat Eva,
Elske en Ilsje als trio speelden.
Enkele jaren geleden gaf Sebastiaan de Grebber (mandoline) een gastoptreden bij Trio Verano.
Dit beviel zo goed, dat Sebastiaan vanaf dat moment de vaste bezetting aanvulde: het Verano
Kwartet was een feit!
Het Verano Kwartet is van vele muzikale markten thuis: van Barok tot Romantiek, van sfeervolle
filmmuziek tot opzwepende tango’s. De vier leden van het Verano Kwartet spelen niet alleen in de
complete bezetting, maar wisselen verschillende samenstellingen binnen het kwartet af. Mede
hierdoor ontstaat er een zeer gevarieerd concertprogramma.
Leerlingenavond Lieve Geuens
Datum:
Tijd:
Plaats:
Entree:

donderdag 30 maart 2017
20.00 uur
Pauluskerk
gratis

Onze lyrische ‘huissopraan’ Lieve Geuens geeft in haar huis in
Breukelen privézanglessen. Een boeiende mix van leerlingen die zich
specialiseren in jazz, musical, lichte muziek en klassiek. Om de
leerlingen ervaring te geven in het optreden voor publiek is er op
donderdag 30 maart 2017 een leerlingenavond in de Pauluskerk.
Voor iedereen toegankelijk. Een heerlijke avond met diverse
muziekstijlen gebracht door veelal jonge zangers en zangeressen.
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Lieve Geuens (sopraan) en Hein Hoogendoorn (piano)
Liederenrecital
Datum: zondag 25 juni 2017
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Entree: € 10,We kennen Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn vooral van
de indrukwekkende vertolking van opera-aria’s. Dit keer
laten ze zich van een heel andere kant zien met een recital
van liederen van Franse en Duitse componisten zoals
Debussy, Fauré, Satie, Mozart, Wolf, Schubert.
Lieve zal tijdens het recital iets vertellen over de verschillende
stijlen en natuurlijk legt zij uit waar de liederen over gaan en hoe het verhaal door de
begeleiding wordt ondersteund. Behalve mooie en romantische liederen zullen er ook wat
speelse en grappige liederen vertolkt worden. Het belooft weer een prachtig concert te
worden!
Vor Frue Cantori, Haderslev Domkirkes kammerkor
Tournee Koor Denemarken
Datum:
Tijd:
Plaats:

vrijdag 7 juli 2017
20.00 uur
Pauluskerk
Onze-Lieve-Vrouw Cantori is het kamerkoor van Haderslev
Kathedraal met 36 leden. Het koor is opgericht in 1971 en zingt
klassieke muziek uit alle perioden, a capella motetten evenals
grote kerk muziekwerken. Het koor staat bekend om zijn hoge
muzikale niveau. Het zingt vooral in speciale kerkdiensten in
Haderslev Kathedraal en geeft concerten op reizen in binnenen buitenland.
In november 2015 werd organist Juliane Ilgner de cantorijleider/
dirigent van het koor.
Het koor reist deze eerste week van juli door Nederland en
geeft diverse concerten.
In het koor treft u een ‘oude’ bekende aan: Johan Hoogeveen.
Als van oorsprong Breukelaar treft u hem nog met enige
regelmaat in ons dorp. Hij woont al jaren in Denemarken en
heeft zijn hart onder andere verpand aan dit mooie koor.
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Geloof en leven
Cursus Koranlezen
Soera ‘de Grot’
Inleiding: ds. dr. Gé Speelman
Data: 	woensdagen 28 september
en 12 oktober 2016
Tijd: 20.00-21.30
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)
Wie heeft er ooit van ‘de zeven slapers’ gehoord? Dit
was een immens populair verhaal over zeven christelijke
martelaren uit Efeze. Door de heidense keizer in een
grot opgesloten omdat ze als christenen weigerden
afgoden te aanbidden, vielen ze in slaap en werden pas
eeuwen later weer wakker. Dit wonderbaarlijke
verhaal is overal in het Midden-Oosten verteld, en
kwam uiteindelijk ook in de Koran terecht, in de soera
‘de Grot’ (soera 18).
Zoals we in de Korancursus vorig jaar zagen, spelen bijbelse verhalen, christelijke legenden
en joodse Talmoedverhalen een grote rol in de Koran. Soera 18 bevat een deel van deze
interreligieuze verhalenschat. We gaan soera 18 helemaal doorlezen. In twee avonden lezen
we over Mozes en de Groene Man, de Arrogante Boer en zelfs Alexander de Grote en het
levenswater. Wie zich van te voren opgeeft, krijgt een week eerder het materiaal opgestuurd.
Des hommes et des Dieux
Film
Datum: maandag 21 november 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk
‘Des hommes et des Dieux’ is een Franse dramafilm uit 2010
onder regie van Xavier Beauvois. In een klooster in Algerije
wonen acht Franse cisterciënzer monniken in harmonie samen
met de islamitische dorpelingen. Langzaamaan breekt het
terrorisme door in het gebied. De monniken zijn niettemin
vastbesloten om in de streek te blijven. Als ze enkele gewonde
terroristen verzorgen, zetten de autoriteiten hen onder druk
om het land te verlaten.
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De evangelist Matteüs
Jezus, de Joodse Messias
Inleiding: ds. drs. Harold Schorren
Datum: woensdag 30 november 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)
Wie is de evangelist Matteüs? Wat is eigen aan zijn verhaal
over het leven van Jezus? Waarin verschilt hij van andere evangelisten? In onze gemeente volgen wij het gemeenschappelijk
leesrooster. Een driejarig rooster. En op eerste Advent (27 november) gaat
het nieuwe leesroosterjaar in en zullen de evangelielezingen voornamelijk uit Matteüs komen.
Een goed moment om ons vooraf te verdiepen in deze schrijver.
6e editie Kerstwandeling landgoed Nyenrode
Het geboorteverhaal
Datum:
Tijd:
Plaats:
Inschrijven:

zondag 18 december 2016
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, decorbouwer of -afbreker… aarzel
dan niet en mail ds. Harold Schorren via h.h.schorren@gmail.com. Dit jaar zal Ed Rosbergen
de regie ter hand nemen.
Ik was geen verrader!
Judas-monoloog
Monoloog:
Datum:
Tijd:
Plaats:

ds. dr. Bert Aalbers
woensdag 29 maart 2017
20.00 uur
Pauluskerk

Judas Iskariot. Al twintig eeuwen lang blijft hij mensen fascineren.
Wie was hij? Een arme drommel of een gierige vrek? Was het hem
alleen maar om het geld te doen of had hij een hoger doel? Wat
bezielde hem? En waarom kreeg hij berouw? Vragen die telkens weer terugkeren. Kennelijk blijft
hij een mysterie. Nog altijd.
Bert Aalbers, emeritus PKN-predikant in Maarssen, schreef een proefschrift over Judas, een van
de twaalf, met speciale aandacht voor de beeldvorming. Vanavond speelt hij een monoloog
waarin hij in de huid van Judas kruipt en vertelt wat hem bewoog.
Na de pauze praten we hierover door.
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Bewust Bijbellezen
Stoeien met teksten
Gespreksleiding:
Data:
		
		
Tijd:
Plaats:

ds. drs. Harold Schorren
2016: woensdagen 21 september, 16 november, 21 december
2017: woensdagen 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april,
17 mei, 21 juni
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Iedere 3e woensdag van de maand (behalve in oktober) buigen we ons over Bijbelse teksten die
de zondag daarna in de kerk klinken. Wat zeggen teksten ons bij een eerste lezing in ons
persoonlijk bestaan? Welke verschillen zien we tussen diverse vertalingen? En natuurlijk krijgt u
achtergronden bij het ontstaan van de teksten en de schrijvers. Boeiende en leerzame avonden
waardoor verhalen bewuster beleefd worden.
Loket Levensvragen
Gesprek met de dominee
Pastor: ds. drs. Harold Schorren
Data:	2016: vrijdagen 9 september, 14 oktober,
11 november, 9 december
		2017: vrijdagen 13 januari, 10 februari,
		 10 maart, 7 (!) april, 12 mei,
		 9 juni, 14 juli, 11 augustus
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Plaats: Pauluskerk (predikantskamer)
Ieder mens leeft met vragen. Vragen over keuzes die men moet maken. Vragen over de zin
van het leven. Vragen over kerk en geloof. Is er een hiernamaals? Bestaat God?
Wat is de weg die ik wil bewandelen? Grote vragen en kleine vragen die je wel eens met
iemand zou willen bespreken.
Ds. Harold Schorren zal één keer per maand op vrijdagmiddag spreekuur houden.
U kunt zo binnenlopen voor een luisterend oor of een diepgaand gesprek. Iedereen is welkom;
of u gelovig bent of niet.
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Liturgica en bijzondere diensten
Sytze de Vries: Zo lang wij ademhalen
Over de noodzaak van het zingen
Inleiding: ds. Sytze de Vries
Datum: dinsdag 13 september 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk

Liederen uit Taizé
Meerstemmigheid
Leiding:
Datum:
Tijd:
Plaats:

Diederik Bos
woensdag 19 oktober 2016
20.00 uur
Pauluskerk

De bekende tekstschrijver Sytze de Vries zal een inleiding verzorgen
over de noodzaak van het zingen, rond o.a. de thema’s:
• zingen, luxe of noodzaak?
• zingen als inademen
• zingen als godsdienstoefening
• zingen als gemeenschapsoefening
• zingen als derde sacrament
• zingen als toekomstmuziek

De vierde zondag van de maand is er in de Pauluskerk een viering in de traditie van Taizé.
In deze viering wordt veel gezongen. De melodieën van de liederen uit Taizé liggen gemakkelijk
in het gehoor en zijn eenvoudig mee te zingen. Ze lenen zich prima voor meerstemmig zingen.
We willen een aantal van deze liederen meerstemming instuderen. Ook als je nog nooit bij een
viering bent geweest en dat ook niet van plan bent, ben je van harte welkom om met ons mee
te zingen.
Contactpersoon: Ingrid Schriever-Spruit; ingridenofhans@planet.nl

Elk thema wordt belicht vanuit een (eigen) liedtekst. Sytze de Vries (Leeuwarden,
1 januari 1945) is theoloog, dichter en schrijver. Hij was Hervormd predikant achtereenvolgens
te Peize, Purmerend en Amsterdam (Oude Kerk). De Vries publiceerde o.m. een aantal
dichtbundels, liedteksten in o.a. ‘Zingend Geloven’ en bewerkte psalmteksten in ‘Voor de
kinderen van Korach’. In 2002 verscheen ‘Tegen het donker: honderd liederen om samen te
zingen’. In 2012 ‘Het liefste lied van overzee, deel 1: zestig vertalingen en nieuwe teksten
op bekende Engelse melodieën’. In 2015 ‘Het liefste lied van overzee, deel 2: vijfenzestig
vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën’. In het nieuwe Liedboek
zijn vele teksten van hem opgenomen.

Gregoriaanse Vesper over Willibrord
Utrechtse Vrouwen Schola

Projecten in Myanmar
ZWO-dienst met Karel Jungheim (Kerk in Actie)
Datum: zondag 2 oktober
Tijd: 10.00 uur kerkdienst, 11.30 uur presentatie
Plaats: Pauluskerk
Op deze zondag wil onze commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) één van de Kerk-in-Actie-projecten onder de aandacht brengen. Het gaat
over kleinschalige projecten in Myanmar (Birma) die tot doel hebben vrouwen en jongeren
te helpen weerbaarder te worden en hen te leren een zelfstandig bestaan op te bouwen.
De partnerorganisatie in Myanmar is Precious Stones, die deze mensen begeleidt en
ondersteuning biedt.
Onze contactpersoon van Kerk in Actie in Utrecht, Karel Jungheim, is in Myanmar geweest en
heeft deze projecten bezocht en wil ons graag deelgenoot maken van zijn ervaringen. Tijdens
de dienst van 2 oktober zal hij een kort verslag doen. Na de koffie en thee is er voor belangstellenden een presentatie met foto’s en filmpjes en gelegenheid tot het stellen van vragen.
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Dirigent:
Voorganger:
Datum:
Tijd:
Plaats:

Arnoud Heerings
ds. drs. Harold Schorren
zondag 6 november 2016
15.00 uur
Pauluskerk

De Utrechtse Vrouwen Schola zong al twee keer eerder een
vesper in de Pauluskerk (in 2014 over Paulus, en in 2015 over
Jeanne d’Arc). Deze keer is gekozen voor Willibrord, o.a. vanwege
de datum: 7 november is de feestdag van deze Heilige, de dag
waarop zijn sterfdatum herdacht wordt. Willibrord leefde van 658
tot 739 en is de missionaris bij uitstek van de Lage Landen, met
name van het toenmalige ‘Frisia’. Hij was de eerste aartsbisschop
van Utrecht. Vanwege zijn grote betekenis voor Utrecht en omstreken werd hij hier zeer vereerd.
Zo rond 900 werden er zelfs speciale gezangen voor hem gecomponeerd. Het handschrift
waaruit de gezangen die de Schola zingt, afkomstig zijn, dateert uit de 12e eeuw en komt uit de al
lang verloren gegane Mariakerk, een kapittelkerk te Utrecht. Ike de Loos (overleden in 2010),
medeoprichtster van de Schola in 1987 en bekend gregorianiste, heeft de gezangen voor
hedendaags gebruik toegankelijk gemaakt. De Utrechtse Vrouwen Schola is een niet-kerkelijk
gebonden koor dat zowel in liturgisch verband als daarbuiten optreedt.
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Coventry gebed
Middaggebed voor Vrede en Verzoening
Data: Elke vrijdagmiddag
Tijd: 12.30 uur
Plaats: Pauluskerk (stiltehoek)
Voorgangers: De viering wordt door een groep vrijwilligers geleid
Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste Coventry. In de
ruïnes van de vernietigde Kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers
gevonden die in een kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails. Daaruit is een wereldwijde
verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is
aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York. Het gebed wordt in ruim 180 plaatsen
over de hele wereld gehouden.
Vanaf september 2015 ondersteunt de Pauluskerk te Breukelen dit initiatief door het middaggebed
voor Vrede en Verzoening een plek te geven in de vieringen. In de stiltehoek wordt iedere
vrijdagmiddag het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden, van half een tot kwart voor een.
Dat gebeurt op hetzelfde moment op tal van andere plaatsen in ons land, in Duitsland en andere
plekken in de wereld. Deze plekken hebben meestal ervaring met oorlog en verwoesting. Die
ervaringen worden omgedraaid tot inspiratie om te streven naar ontspanning in de wereld,
in de stad.
De Pauluskerk Breukelen heeft zich verbonden met het Coventry Beraad Nederland waar ook
Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Deventer en Nijmegen deel van uit maken.
Viering in de traditie van Taizé
Avondgebed
Data: 2016: zondagen 25 september, 23 oktober, 27 november
		2017: zondagen 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april,
28 mei, 25 juni, 27 augustus
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Elke vierde zondag van de maand, behalve in december en juli, is er in de Pauluskerk een viering in
de traditie van Taizé. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk, waar in 1940 een oecumenisch klooster
is opgericht en is uitgegroeid tot de bijzondere gemeenschap van nu. Momenteel leven en werken
er 80 broeders uit verschillende landen en kerken.
In de zomer wordt Taizé overspoeld door jongeren van overal in de wereld. Zij komen vanuit
allerlei religieuze richtingen om elkaar te ontmoeten, te reflecteren over de bronnen van het
geloof en samen te vieren en stil te zijn. In de vieringen wordt veel gezongen. De melodieën liggen
gemakkelijk in het gehoor en door die aansprekende eenvoud nodigen de liederen uit om
meegezongen te worden. Een Taizé-viering is een moment van samen zingen, samen bidden en
samen stil zijn. Een moment van bezinning en rust, een ontmoeting met God en met elkaar. Elke
viering heeft een eigen thema, waarover meer actuele informatie in Kerknieuws tzt.
De vieringen worden voorbereid door een klein groepje gemeenteleden.
Contactpersoon is Ingrid Schriever. Telefoon: 0346-266241 of E-mail: ingridenofhans@planet.nl
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Gemeenteactiviteiten
Dementie
Spreker:
Datum:
Tijd:
Plaats:

Joke Janse
woensdag 5 oktober 2016
20.00 uur
Pauluskerk

In de komende jaren waarin de vergrijzing sterk toe zal
nemen, worden we ook steeds vaker geconfronteerd met
allerlei vormen van dementie. “Dementie“ is geen ziekte op
zich maar een verzamelnaam voor meerdere aantastingen in de hersenen waardoor mensen zich
anders gaan gedragen. Je zegt eigenlijk pas “hij of zij lijdt aan dementie” als iemand vanwege die
aantastingen de controle over het leven verliest.
Er zijn verschillende vormen van dementie te onderscheiden, die ook allen eigen kenmerken
hebben. Op deze avond zullen we meer te horen krijgen over dementie, wat doet dit met ons, wat
betekent dit voor de partner, familie, omgeving. Waar moeten we en kunnen we op letten.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Een duidelijk boekje wat u alvast wat
informatie verschaft is: ‘de Dementie-vriendelijke Kerk’ (bij Boekhandel M. van Kralingen).
Joke Janse zal deze avond verzorgen. Zij is jarenlang dementie-consulente in onze regio geweest.

Lichtjesavond
Kerken verbonden door licht en muziek
Datum: vrijdag 9 december 2016
Tijd: 18.30 – 21.00 uur
Plaats: Pauluskerk, Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk
Alweer voor het zesde jaar is er in Breukelen een lichtjesavond, dit keer op vrijdag 9 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 deze kerken, waaronder de Pauluskerk,
Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk met elkaar.
In de kerkgebouwen zal muziek te
beluisteren zijn. In de Pauluskerk
kunt u genieten van het Koperensemble
Breukelen.
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Oecumenische Ontmoeting
Tijd voor elkaar, eten met elkaar
Datum: zondag 19 februari 2017
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Na zeer geslaagde oecumenische samenkomsten in de
afgelopen seizoenen willen wij u opnieuw uitnodigen
voor een ontmoeting met meerdere geloofsgroepen
uit Breukelen. We zien elkaar tijdens de oecumenische
vieringen zoals de Dienst van de Eenheid, de Vredesdienst en de Pinksterviering in Boom &
Bosch. Maar na een kop koffie scheiden onze wegen dan eigenlijk weer veel te snel.
Op deze zondagmiddag nemen we de tijd voor elkaar. Niet om uitgebreid theologisch met
elkaar van gedachten te wisselen, maar vooral elkaars tradities en gewoontes uit te wisselen.
Uit de verschillende kerken zal iemand een korte inleiding geven. Vervolgens gaan we met
elkaar aan tafeltjes in gesprek. Laat iedereen iets uit zijn of haar huis meenemen dat volgens
hem of haar veel zegt over de eigen cultuur en gewoontes. Zo zullen er vast interessante
gesprekken op gang komen. Dan leren we elkaar echt kennen met besef van elkaars achtergrond. We hopen natuurlijk dat u iets wilt koken vanuit uw eigen traditie voor de gezamenlijke
maaltijd aan het eind van de middag. We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd.
Dagreis Antwerpen
St. Pauluskerk en Museum aan de Stroom
Datum: zaterdag 25 februari 2017
Tijd: vertrek 8.30 uur
Vertrek Plaats: Pauluskerk
Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers
Opgave:	vóór 31 december 2016 bij ds. Schorren
(h.h.schorren@gmail.com / 0346-266337)
Antwerpen is een prachtige stad en dichterbij dan we denken. We zullen deze dag de
prachtige St. Pauluskerk en het Museum aan de Stroom bezoeken.
De Antwerpse Sint-Pauluskerk ligt in het oude stadscentrum, op een steenworp van de rivier
de Schelde, in de stadswijk waar vroeger de zeelui woonden. De kerk is oorspronkelijk
een dominicaner kloosterkerk uit de 16e eeuw. De kerk verving vanaf 1517 een gebouw dat in
1276 was ingewijd en is grotendeels gebouwd in laat-gotische stijl. De Sint-Pauluskerk, een
dominicanerkerk, was een intellectueel centrum van aanzienlijk belang en de plaats vanwaar
de predikheren werden uitgezonden naar het voornamelijk protestantse Noord-Europa.
De voorgevel vertoont renaissancekenmerken. Domien de Waghemakere en Rombout de
Drijvere zijn de vermoedelijke architecten van de kerk. Na een brand in 1679 werd een barokke
toren toegevoegd. Het interieur is eveneens voor het grootste deel in barokke stijl. Tussen 1699
en 1747 werd naast de Sint-Pauluskerk een Calvarieberg opgericht als “levend theater”, in een
tuin versierd met talrijke beelden op sokkels langs een pad dat tot de heuvel leidt waar het
kruis is geplaatst.
Na de sluiting van het klooster door de Fransen in 1796 werd de kerk door de stad
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aangekocht en bestemd als parochiekerk.
In 1968 werd de kerk door brand zwaar beschadigd;
omwonenden, voor een groot deel parochianen, wisten
een groot deel van de kunstwerken in de nacht uit het
interieur te redden. De restauratie van de kerk liet hierna
lang op zich wachten; pas na twintig jaar kreeg het gebouw
weer een dak.
Onder de talloze kunstwerken in de kerk bevinden zich werken van belangrijke Antwerpse
kunstenaars zoals de schilders Abraham van Diepenbeeck, Peter Paul Rubens, Antoon van
Dycken, Jacob Jordaens en de beeldhouwer Artus Quellinus. Het 17e-eeuwse orgel geldt als een
van de belangrijkste orgels van België.
Het MAS of Museum aan de Stroom is een museum in Antwerpen, dat in mei 2011 opende. Het
museum is gelegen in de oude haven op het Eilandje. Het gebouw is een ontwerp van Neutelings
Riedijk Architecten uit Rotterdam.
Jaarmarkt
met onze snuffel- en rommelmarkt
Datum: zaterdag 17 juni 2017
Tijd: 10.00-16.00 uur
Plaats: Kerkplein
Iedere derde zaterdag in juni is er grote jaarmarkt in het centrum van Breukelen. Als Protestantse
gemeente Breukelen (Pauluskerk en Pieterskerk) organiseren wij dan ook onze markt. Deze
gezamenlijke activiteit draagt mede bij aan onze 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. 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 van boeken tot huisraad, enzovoort. De Pieterskerk kan op die dag ook
worden bezichtigd. Tijdens uw verblijf wordt u door orgelmuziek in nog mooiere sferen gebracht.
De markt wordt helemaal opgezet en bemand door vrijwilligers vanuit de beide kerkelijke
gemeenten. De opbrengst van de markt wordt in drie gelijke delen verdeeld tussen het onderhoud van de kerkgebouwen en twee goede doelen. Ieder jaar wordt dit opnieuw bepaald. In
het verleden waren dit projecten in bijvoorbeeld: Indonesië, Brazilië, Hongarije en Ghana, en
de hospices in Vleuten en Wilnis. Ook in 2017 hopen we weer een gezellige en mooie dag te
hebben. Kom op zaterdag 17 juni.
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De wandeling

Autorondrit Ouderen
Gezellig door de omgeving
Datum: zaterdag 24 juni 2017
Tijd: 9.30 uur
vertrek Plaats: ‘t Heycop
Op zaterdag 24 juni wordt er door de diaconie de
jaarlijkse autotocht voor ouderen georganiseerd. Ieder jaar is het weer een feestje. Cees Vervat
zorgt elk jaar voor een prachtige route. We kunnen genieten van de natuur, de omgeving en,
niet te vergeten van elkaar. Halverwege de route drinken we met elkaar op een gezellige
locatie een kopje koffie met natuurlijk iets lekkers erbij. Daarna vervolgen we de route en zijn
we rond het middageten weer in Breukelen.
Opgave bij Cees Vervat (06-51796607) of Margreeth van Ingen (0346-241643).
Wijkavonden en wijkmiddag
Datum:
		
		
		
Tijd:
Plaats:

wijk Noord: maandag 23 januari 2017
wijk Midden/Oost: woensdag 25 januari 2017
wijk West: maandag 30 januari 2017
wijk Zuid: woensdag 1 februari 2017
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Datum: wijk Driestroom: woensdag 8 februari 2017
Tijd: 14.30 uur
Plaats: De Aa, zaal 4e verdieping
De Pauluskerk kent vier wijken met elk een ouderling,
een contactpersoon, pastorale bezoekers en een
diaken. We hopen met deze indeling de weg naar het
pastoraat en naar elkaar te verkleinen.
Afgelopen seizoen hebben we daarom wijkavonden
georganiseerd waarbij alle leden van de wijk werden
uitgenodigd om met elkaar te spreken over een thema
en elkaar zo ook beter te leren kennen. Soms is het
zelfs verrassend om te ontdekken dat die meneer of
mevrouw verderop uit je straat ook lid is van de
Pauluskerk.
Ook dit seizoen wordt u weer van harte uitgenodigd
voor een zinvolle maar ook gezellige avond.
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Data: 2016: donderdagen 8 september, 13 oktober, 10 november,
		 8 december
		2017: donderdagen 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 (!) april,
11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus
Tijd: 9.00 uur
Vertrekplaats: op Kerkplein voor Bonifatiushuis
Wandelt u graag? Wandel jij graag? Dan kunnen ook dit seizoen
de wandelschoenen aan! In onze omgeving genietend van
ruimte, rust, natuur, stilte, rivier, kanaal, flora en fauna, hopen
we met elkaar te wandelen en onderweg van gedachten te
wisselen over diverse thema’s.
We wandelen iedere tweede donderdag van de maand. We
starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en
zijn rond 11.00 uur weer terug.
Naaicursus
voor en met vluchtelingvrouwen
Data: iedere woensdag
Tijd: 9.00 – 11.30 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)
In het voorjaar van 2015 is n.a.v. het jaarthema “Kleur bekennen” en onze missie “Een wereld
andersom” het idee ontstaan om daadwerkelijk gestalte te geven aan deze gedachte. Het idee van
een naaicursus voor en met vluchtelingvrouwen ontstond. De achterliggende gedachte was om in
contact te komen met deze vrouwen, hen te laten weten dat ze er mogen zijn, dat wij hen “zien en
horen”. De opzet moest zijn: Ontmoeting en integratie als doel, de activiteit het middel om in
contact te komen met deze doelgroep.
Na de nodige voorbereidingen, oproepen om te helpen en oproepen om materiaal binnen te
krijgen, zijn we begin oktober 2015 van start gegaan. 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 21 vrouwen ingeschreven, de opkomst ligt tussen de twaalf á vijftien
vrouwen. Zij komen uit Eritrea, Afghanistan, Marokko, Somalië, Irak, Kongo, Kazachstan en Syrië.
Natuurlijk hebben we ook een poule van 17 enthousiaste vrijwilligsters die aanwezig zijn om te
helpen, koffie en thee te schenken en een praatje te maken. Per ochtend zijn er ongeveer 6 á 7
aanwezig. Het is een geweldig succes geworden! De afspraak is dat we Nederlands met elkaar
spreken, wat nog wel eens tot hilarische situaties leidt.
De vrouwen hebben ons twee keer verrast met een
ontbijtbuffet, ieder had iets lekkers uit het land van
herkomst gemaakt en meegenomen. Waarom? “Jullie zijn
onze engelen.” Een mooier compliment kan je niet krijgen.
Natuurlijk gaan we het komend seizoen weer verder met
deze bijzondere groep. U bent van harte welkom om eens
te komen kijken.
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Paulus’ Keuken
Recepten van de gemeente in één boekwerk
Inleveren recepten: van startweekend tot en met 30 november 2016
We doen het dit jaar opnieuw. Dit mooie boekwerk moet toch gaan lukken, we hebben ruim
20 recepten binnen, maar dat kan vast veel beter. Hoe meer hoe beter, want we hebben hier
allemaal plezier van straks.
‘Wat is jouw lievelingsrecept?’, ‘Bij welk recept heb jij een speciale herinnering?’ ‘Wat is je snel
klaar recept? En wat maak jij bij bijzondere gelegenheden?’ Zou het niet leuk zijn om onze
eetgewoonten met elkaar te delen? Door het maken van een receptenboek met allerlei
recepten van gemeenteleden komt er iets unieks tot stand. We hebben dan een herinnering
van elkaar, voor elkaar, aan elkaar, met elkaar.
De opzet is om in twee maanden tijd recepten te verzamelen. Iedereen kan meedoen door het
inleveren van een document met de beschrijving van het recept, de benodigde vermelding van
de ingrediënten en eventuele speciale hulpmiddelen. Daarbij graag een foto van het gemaakte
recept en van de maker(s) of maakster(s). U kunt dit digitaal aanleveren.
Het boekje wordt verkocht en de opbrengst komt ten goede aan de tuin aan de Pauluskerk.
Inleveren van recepten met foto’s in hoge resolutie digitaal bij:
Heinie de Kruijff: info@studiohein.nl, tel: 0294-741471
Ingrid Schriever-Spruit; ingridenofhans@planet.nl, tel 0346-266241
Inleveren kan tot en met eind november 2016!
Het resultaat van de actie zal uiteindelijk een verrassend mooi en vooral praktisch kookboek
zijn. Al met al een prachtig zicht op wat mensen zoal eten. Naast de lekkere recepten geeft het
boek een beeld van de eigentijdse eetgewoonten, maar ook van wat men ooit lekker vond.

Jeugd en jongeren
Vogelhuisjes Pauluskerk
Data:
		
Tijd:
Plaats:

woensdagen 26 oktober,
2 en 9 november 2016
15.00 uur
Pauluskerk

Met hout aan de slag en een uniek vogelhuisje als resultaat.
Wie wil dat niet. Jongeren kunnen en mogen onder begeleiding
van Gert Kroon (onze master timmerman) aan de slag om hun
eigen creatie te maken. Kom gezellig samen om op drie middagen
zagend, schurend en schilderend te werken!
Graag vóór 17 oktober aanmelden bij Hans Schriever via
schr1751@planet.nl
Eieren beschilderen
Datum: woensdag 12 april 2017
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Plaats: Pauluskerk
Geniet jij ook zo van het verstoppen en zoeken van eieren met Pasen? Kom gezellig samen
met ons paaseieren beschilderen en verras iedereen met je kunstwerken! Niet alleen kun je
eieren beschilderen, met een ei kan nog veel meer... wil jij weten wat? Meld je dan vóór 7 april
aan bij Heinie de Kruijff: 06-23700853 of info@studiohein.nl
Dauwtrappen
Een jongerenwandeling op Hemelvaartsdag
Datum: donderdag 25 mei 2017
Tijd: 7.00 uur
Vertrekplaats: Pauluskerk
We nodigen je van harte uit om op Hemelvaartsdag met ons mee te ‘dauwtrappen’.
Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ‘s nachts op om
zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen.
Zo vroeg willen we je niet wakker maken. En blootsvoets hoeft niet. Zingen mag natuurlijk wel.
We vertrekken om 7.00 uur vanaf de Pauluskerk. Na een mooie wandeling door onze prachtige
omgeving staat er dan een ontbijt klaar in de Johannes de Doperkerk met aansluitend een
ochtendgebed.
O ja, je ouders en anderen die zin hebben om te wandelen zijn van harte uitgenodigd.
Opgeven kan bij Siwanthi Leijen – Van der Pol: siwanthivanderpol@hotmail.com
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Pannenkoeken en Speurtocht
Een smakelijke afsluiting van het seizoen
Datum: zondag 11 juni 2017
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)
Zet het maar vast in je agenda: de pannenkoekenspeurtocht
door Breukelen op zondagmiddag 11 juni 2017. Die duurt
maar een uur, als je de weg niet kwijtraakt. Klein en groot
kan meedoen. We verzamelen om 15.00 uur bij
de achteringang van de Pauluskerk.
Om te weten hoeveel pannenkoeken we
moeten bakken, willen we graag dat je ons
laat weten of je mee wilt lopen.
Ook mensen die het leuk vinden om te helpen
met bakken, kunnen zich opgeven op
kindernevendienst@pauluskerkbreukelen.nl
En voor ouders is het natuurlijk een goed
moment om andere ouders te ontmoeten.
Geloofskoffertjes
Geloven begint meestal tussen ouders en kinderen, in het samen leven thuis. In het met elkaar
praten over normen en waarden, over het geloof. En omdat we het belangrijk vinden om
ouders, en ook grootouders, in ons midden een steuntje in de rug te geven bij de geloofsopvoeding zijn er twee geloofskoffertjes gemaakt. Een koffertje voor gezinnen met kinderen in
de leeftijd van 0-10 jaar en een koffertje voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8-14/16 jaar.
Er zit leesmateriaal voor kinderen en ouders, cd, gebedskaartjes etc. in de koffertjes. Ook zit er
een logboekje in. Je kunt hierin iets persoonlijks schrijven, iets wat je geraakt heeft, wat je
interessant vond. Maar ook als je iets hebt gemist, als je vragen hebt mogen die in het logboekje
geschreven worden.
Je kunt een koffertje 4 weken lenen, gratis en voor niets.
Heb je interesse, bel dan naar
Nel van Houwelingen 0346-250673 of naar
Cobi Andreae 0346-250925.
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Catecheses en
Gespreksgroepen
Basiscatechese 10-11 jaar
Leiding: ds. drs. H.H. Schorren
Data:	blok 1: maandagen 19 september, 26 september, 3 oktober 2016
blok 2: maandagen 16 januari, 23 januari en 30 januari 2017
		 blok 3: maandagen 20 maart, 27 maart, 3 april 2017
Tijd: 19.00 – 19.45 uur
Plaats: 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.
Graag opgeven voor deelname bij ds. Schorren (0346-266337 of predikant@pauluskerkbreukelen.nl).
Catechese 12-14 jaar
Leiding:
Data:
		
		
Tijd:
Plaats:

Marielle de Jong - Vijn
blok 1: maandagen 19 september, 26 september, 3 oktober 2016
blok 2: maandagen 16 januari, 23 januari en 30 januari 2017
blok 3: maandagen 20 maart, 27 maart, 3 april 2017
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.
Graag opgeven voor deelname bij Marielle de Jong (marinaellen@live.nl).
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Herinneringsbijeenkomsten

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

ds. drs. H.H. Schorren
2016: donderdagen 8 september, 13 oktober, 10 november,
8 december
2017: donderdagen 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 (!) april,
11 mei, 8 juni
14.30 – 16.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Herdenkingsdienst 4 mei
Datum: donderdag 4 mei 2017
Tijd: 18.45 – 19.15 uur
Plaats: Pauluskerk
4 mei is de dag waarop we in het hele land alle
Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken.
Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord.
Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
De Tweede Wereldoorlog staat in de herdenking centraal gezien de omvang en impact van
deze oorlog voor ons land en onze samenleving.
In Breukelen vindt de jaarlijkse herdenkingsdienst, georganiseerd door de Werkgroep
Oecumene, op donderdag 4 mei plaats in de Pauluskerk. Hierna kan men de dodenherdenking
bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in Park Boom en Bosch verzameld wordt.
Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus
Datum: dinsdag 15 augustus 2017
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Op 15 augustus 2017 vindt in de Pauluskerk in Breukelen een herdenkingsbijeenkomst
plaats voor de duizenden slachtoffers die zijn gevallenen tijdens de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië en tijdens de daarop volgende Indonesische vrijheidsstrijd. Het is dit jaar
72 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.

Iedere tweede donderdagmiddag van de maand (in april de eerste) is er seniorengespreksgroep. We komen samen in de achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk dat er
voor vervoer gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant gesprek, dan is deze groep
iets voor u.
Dit seizoen buigen we ons over de Tien Geboden, ook wel de Tien Woorden genoemd. Iedere
maand nemen we één van die geboden onder de loep en kijken wat ze ons zeggen in onze tijd
en onze cultuur. Zijn er wijze lessen uit te leren die ook ons en de wereld kunnen helpen om
zegenrijk op weg te gaan naar een nieuwe toekomst?
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Jaarkalender 2016-2017
September
do 8 sep
09.00 uur
do 8 sep
14.30 uur
vr 9 sep
12.30 uur
vr 9 sep
13.00-16.00 u
di 13 sep
20.00 uur
vr 16 sep
12.30 uur
ma 19 sep 19.00 uur
ma 19 sep 19.00 uur
wo 21 sep 20.00 uur
vr 23 sep
12.30 uur
zo 25 sep
19.00 uur
ma 26 sep 19.00 uur
ma 26 sep 19.00 uur
wo 28 sep 20.00 uur
vr 30 sep
12.30 uur

De wandeling
Seniorengespreksgroep
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen
Sytze de Vries: Zo lang wij ademhalen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
Bewust Bijbellezen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Viering in de traditie van Taizé
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
Cursus Koranlezen
Gebed voor Vrede en Verzoening

vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)

Oktober
zo 2 okt
ma 3 okt
ma 3 okt
wo 5 okt
vr 7 okt
zo 9 okt
wo 12 okt
do 13 okt
do 13 okt
vr 14 okt
vr 14 okt
wo 19 okt
vr 21 okt
zo 23 okt
wo 26 okt
wo 26 okt
vr 28 okt
zo 30 okt

10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
12.30 uur
13.00-16.00 u
20.00 uur
12.30 uur
19.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
15.00 uur

ZWO-dienst met Karel Jungheim
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
Dementie
Gebed voor Vrede en Verzoening
Trio Aurora
Cursus Koranlezen
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen
Liederen uit Taizé
Gebed voor Vrede en Verzoening
Viering in de traditie van Taizé
Vogelhuisjes Pauluskerk
Singer-Songwriter
Gebed voor Vrede en Verzoening
Orgelconcert Jan Pieter Karman

Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk

November
wo 2 nov
15.00 uur
vr 4 nov
12.30 uur
zo 6 nov
15.00 uur
wo 9 nov
15.00 uur
do 10 nov
09.00 uur
do 10 nov
14.30 uur
vr 11 nov
12.30 uur
vr 11 nov
13.00-16.00 u

Vogelhuisjes Pauluskerk
Gebed voor Vrede en Verzoening
Utrechtse Vrouwen Schola
Vogelhuisjes Pauluskerk
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
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zo 13 nov
wo 16 nov
vr 18 nov
zo 20 nov
ma 21 nov
vr 25 nov
vr 25 nov
zo 27 nov
wo 30 nov

15.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Bach Cantate
Bewust Bijbellezen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Koor Zingen voor je Leven
Film : Des hommes et des Dieux
Gebed voor Vrede en Verzoening
Lezing Griet Op de Beeck
Viering in de traditie van Taizé
De evangelist Matteüs

Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)

December
vr 2 dec
12.30 uur
do 8 dec
09.00 uur
do 8 dec
14.30 uur
vr 9 dec
12.30 uur
vr 9 dec
13.00-16.00 u
vr 9 dec
18.30-21.00 u
za 10 dec
20.00 uur
vr 16 dec
12.30 uur
zo 18 dec
vanaf 16.00 u
wo 21 dec 20.00 uur
vr 23 dec
12.30 uur
vr 30 dec
12.30 uur

Gebed voor Vrede en Verzoening
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen
Lichtjesavond
Kerstconcert Kleinkoor Houten
Gebed voor Vrede en Verzoening
Kerstwandeling
Bewust Bijbellezen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Gebed voor Vrede en Verzoening

Pauluskerk (stiltecentrum)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
Pauluskerk e.a. kerken
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Landgoed Nyenrode
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)

Januari
zo 1 jan
vr 6 jan
do 12 jan
do 12 jan
vr 13 jan
vr 13 jan
ma 16 jan
ma 16 jan
wo 18 jan
vr 20 jan
zo 22 jan
ma 23 jan
ma 23 jan
ma 23 jan
wo 25 jan
do 26 jan
vr 27 jan
ma 30 jan
ma 30 jan
ma 30 jan

Orgelconcert Jan Pieter Karman
Gebed voor Vrede en Verzoening
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
Bewust Bijbellezen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Viering in de traditie van Taizé
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
Wijkavond Noord
Wijkavond Midden/Oost
God in beweging, Joep Dubbink
Gebed voor Vrede en Verzoening
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
Wijkavond West

Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)

15.00 uur
12.30 uur
09.00 uur
14.30 uur
12.30 uur
13.00-16.00 u
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
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Februari
wo 1 feb
vr 3 feb
wo 8 feb
do 9 feb
do 9 feb
vr 10 feb
vr 10 feb
zo 12 feb
wo 15 feb
vr 17 feb
zo 19 feb
zo 19 feb
do 23 feb
vr 24 feb
za 25 feb
zo 26 feb

20.00 uur
12.30 uur
14.30 uur
09.00 uur
14.30 uur
12.30 uur
13.00-16.00 u
15.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
12.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
08.30 uur
19.00 uur

Wijkavond Zuid
Pauluskerk (achterzaal)
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
Wijkmiddag Driestroom
De Aa, zaal 4e verdieping
De wandeling
vertrek Bonifatiushuis
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
Loket Levensvragen
Pauluskerk (pred.kamer)
Bach Cantate
Pauluskerk
Bewust Bijbellezen
Pauluskerk (achterzaal)
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
Opening expositie Antonia Verbrugge
Pauluskerk
Oecumenische Ontmoeting
Pauluskerk
Lezing Betsy Udink
Pauluskerk
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
Dagreis Antwerpen
vertrek Pauluskerk
Viering in de traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)

Maart
vr 3 mrt
do 9 mrt
do 9 mrt
do 9 mrt
vr 10 mrt
vr 10 mrt
zo 12 mrt
wo 15 mrt
vr 17 mrt
zo 19 mrt
ma 20 mrt
ma 20 mrt
wo 22 mrt
vr 24 mrt
zo 26 mrt
ma 27 mrt
ma 27 mrt
wo 29 mrt
do 30 mrt
vr 31 mrt

12.30 uur
09.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
12.30 uur
13.00-16.00 u
15.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
12.30 uur

Gebed voor Vrede en Verzoening
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Kerk in beweging, Erik Borgman
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen
Verano Kwartet
Bewust Bijbellezen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Orgelconcert Jan Pieter Karman
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
Singer-Songwriter
Gebed voor Vrede en Verzoening
Viering in de traditie van Taizé
Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
Judas-monoloog, Bert Aalbers
Leerlingenavond Lieve Geuens
Gebed voor Vrede en Verzoening
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Pauluskerk (stiltecentrum)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)

April
ma 3 apr
ma 3 apr
do 6 apr
do 6 apr
vr 7 apr
vr 7 apr
za 8 apr
zo 9 apr
wo 12 apr
vr 14 apr
wo 19 apr
vr 21 apr
zo 23 apr
vr 28 apr

19.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
12.30 uur
13.00-16.00 u
15.00 uur
15.00 uur
13.30 uur
12.30 uur
20.00 uur
12.30 uur
19.00 uur
12.30 uur

Basiscatechese 10-11 jaar
Catechese 12-14 jaar
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen
Opening expo Kruiswegstaties
Bach Cantate
Eieren beschilderen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Bewust Bijbellezen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Viering in de traditie van Taizé
Gebed voor Vrede en Verzoening

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)

Mei
do 4 mei
vr 5 mei
za 6 mei
ma 8 mei
do 11 mei
do 11 mei
vr 12 mei
vr 12 mei
wo 17 mei
vr 19 mei
vr 19 mei
do 25 mei
vr 26 mei
zo 28 mei

18.45 uur
12.30 uur
14.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
12.30 uur
13.00-16.00 u
20.00 uur
12.30 uur
18.00 uur
07.00 uur
12.30 uur
19.00 uur

Herdenkingsdienst 4 mei
Gebed voor Vrede en Verzoening
Inspiratiemarkt
Dans en Cultuur, Willemijn Rijper
De wandeling
Seniorengespreksgroep
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen
Bewust Bijbellezen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Opening Kunstronde
Dauwtrappen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Viering in de traditie van Taizé

Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk
Pauluskerk
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk
vertrek Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)

Juni
vr 2 jun
do 8 jun
do 8 jun
vr 9 jun
vr 9 jun
zo 11 jun
do 15 jun
vr 16 jun
za 17 jun
wo 21 jun
vr 23 jun
za 24 jun
zo 25 jun
zo 25 jun
vr 30 jun

12.30 uur
09.00 uur
14.30 uur
12.30 uur
13.00-16.00 u
15.00 uur
20.00 uur
12.30 uur
10.00-16.00 u
20.00 uur
12.30 uur
09.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
12.30 uur

Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
De wandeling
vertrek Bonifatiushuis
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
Loket Levensvragen
Pauluskerk (pred.kamer)
Pannenkoeken en Speurtocht
Pauluskerk (achterzaal)
Mens in beweging, Harold Schorren
Pauluskerk
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
Jaarmarkt
Kerkplein
Bewust Bijbellezen
Pauluskerk (achterzaal)
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
Autorondrit Ouderen
vertrek ‘t Heycop
Liederenrecital Geuens/Hoogendoorn
Pauluskerk
Viering in de traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
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Juli
vr 7 jul
vr 7 jul
do 13 jul
vr 14 jul
vr 14 jul
vr 21 jul
vr 28 jul

12.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
12.30 uur
13.00-16.00 u
12.30 uur
12.30 uur

Gebed voor Vrede en Verzoening
Haderslev Domkirkes kammerkor
De wandeling
Gebed voor Vrede en Verzoening
Loket Levensvragen
Gebed voor Vrede en Verzoening
Gebed voor Vrede en Verzoening

Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk
vertrek Bonifatiushuis
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (pred.kamer)
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (stiltecentrum)

Augustus
vr 4 aug
12.30 uur
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
do 10 aug
09.00 uur
De wandeling
vertrek Bonifatiushuis
vr 11 aug
12.30 uur
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
vr 11 aug
13.00-16.00 u
Loket Levensvragen
Pauluskerk (pred.kamer)
di 15 aug
15.00 uur
Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus
Pauluskerk
vr 18 aug
12.30 uur
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
vr 25 aug
12.30 uur
Gebed voor Vrede en Verzoening
Pauluskerk (stiltecentrum)
zo 27 aug
19.00 uur
Viering in de traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)
				

Contactgegevens en meer...
Predikant
Ds. drs. H.H. Schorren
Keizerskroon 5
3621 RS Breukelen
tel: 0346-266337
e-mail: predikant@pauluskerkbreukelen.nl

Scriba
Ds. D.E.E. Figee
K. Doormanweg 3
3621 JV Breukelen
tel: 0346-262912
e-mail: scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkgebouw Pauluskerk
Bezoekadres:
Straatweg 37
3621 BG Breukelen
tel: 0346-261270
Postadres:
W. van Collenstraat 1
3621 CK Breukelen
Kerkdiensten en feestdagen
Iedere zondagmorgen eredienst om 10.00 uur
Iedere zondag: kinderoppas (0 - 4 jaar) en kindernevendienst (4 - 12 jaar) (uitgezonderd zomervak.)
Laatste zondag van de maand: 12+ nevendienst (12 - 15 jaar)
Kerstnacht:............................za. 24 dec. 2016............................................................ 22.00 uur
Kerstochtend: .......................zo. 25 dec. 2016............................................................. 10.00 uur
Witte Donderdag: .................do. 13 apr. 2017..............................................................20.00 uur
Goede Vrijdag: ......................vr. 14 apr. 2017............................................................... 21.00 uur
Paasnacht: ............................za. 15 apr. 2017...............................................................22.00 uur
Paasochtend: ........................zo. 16 apr. 2017.............................................................. 10.00 uur
Hemelvaart:...........................do. 25 mei 2017...................09.00 uur(Johannes de Doperkerk)
Pinksteren: ............................zo. 4 juni 2017..................................... 11.00 uur(Boom & Bosch)
internet
www.pauluskerkbreukelen.nl
www.facebook.com/pauluskerkbreukelen
Vakanties scholen
Herfstvakantie.......................15 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie........................24 december 2016 t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie..................25 februari t/m 5 maart 2017
Meivakantie...........................22 t/m 30 april 2017
Zomervakantie 2017..............8 juli t/m 20 augustus 2017

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