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Om zicht te krijgen
op
deelnemers vragen het aantal
wi
zoveel mogelijk op j u zich
te geven.
Zie hiervoor de ge
gevens bij de
activiteiten.

Voorwoord
Meer dan het gewone
Wij bieden u van harte een gevuld jaarprogramma waarin geloof en cultuur elkaar
weer volledig ontmoeten, omdat ze ook niet
te scheiden zijn. Lezingen, thema-avonden,
musical, concerten, exposities, reisjes,
gespreksgroepen, catecheses, knutselen…
en ga zo maar door. Wij hopen dat er ook
voor u en jou voldoende aanbod is .
Bij de voorbereidingen op het jaarprogramma
van dit seizoen werd ons het thema ‘Meer dan
het gewone’ aangedragen. Het sprak ons
meteen aan. Is dat niet waar wij als gemeente
van dromen en waar we voor willen gaan?
Voor ons is het gewone, het alledaagse
meestal voldoende. Met dankbaarheid
kunnen velen van ons kijken naar wat wij in
het leven ontvangen en naar de mogelijkheden die we krijgen. Maar voor velen kan het
‘gewone’ ook een sleur zijn, een zouteloos
bestaan. En voor heel veel mensen – hier en in
de wereld – is het ‘gewone’ niets anders dan
bedreigend. Mensen gevangen in de onmogelijkheden in een harde samenleving. Mensen
omringd door geweld en haat. Mensen
eenzaam, slachtoffer van de wereld van het
eigen-ik-alleen.
“Meer dan het gewone” is de titel van een
boek van Feitse Boerwinkel uit 1977 (!), met
de ondertitel “Over Jezus en zijn bergrede”.
De Bergrede was voor de eerste christenen
een kompas voor het dagelijks leven.
Gaandeweg lijkt die hele Bergrede een
“ethiek” te zijn geworden die haast onbereikbaar is voor de gewone mens. Je moet wel
een superchristen zijn of een superidealist om
er nog iets nuttigs mee te kunnen. Boerwinkel
probeert in zijn boek die Bergrede weer
binnen handbereik te brengen. Het is zo
herkenbaar ook in onze tijd, veertig jaar na
het boek, dat wij de grote dromen van de

Bergrede ervaren als veel te groot voor ons
kleine mensen. Maar gaan de woorden van de
Bergrede niet veel meer om een mentaliteitsverandering? Je omkeren, je bekeren tot de
ander en tot God?
Daartoe willen we ook met dit jaarprogramma
een bijdrage leveren. Simpelweg door
mogelijkheden te bieden om onze blik te
verruimen, mogelijkheden om blijvend te
leren in geloof en leven en/of te groeien door
de ontmoeting met mensen en met de rijke
cultuur. In de ontmoeting gebeurt iets,
verandert onze beleving en onze blik op de
werkelijkheid. Als veranderde mensen kunnen
wij dan opnieuw en met nieuwe ogen staan in
de wereld van alledag, het alledaagse, en daar
iets aan toevoegen... liefde, verbinding, hoop.
Zo wordt het meer dan het gewone.
Boerwinkel citeert in zijn boek de vertaling
van Huub Oosterhuis van Romeinen 8:19
Hemel en aarde,
heel het geschapene,
rekt zich uit en reikhalst naar de dag
dat openbaar zal worden wie wij zijn:
dochters, zonen, mensen van God.
Ds. Harold Schorren
Commissie Geloof en Cultuur
Marieke Versluys, Hans Schriever,
Jenny Wiersema, ds. Harold Schorren

erk
ijden Paulusk
Openingsten
zo
expositiebe ek
Voor stilte

ag en zaterdag
Donderdag, vrijd uur
10.00-16.00
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Paulus
Vooraankondiging Jaarthema 2019-2020
Een beetje vroeg, maar nu al aandacht voor het thema van 2019-2020.
Onze kerk heet Pauluskerk. Maar wie is die Paulus die apostel
der heidenen wordt genoemd?
Met thema-avonden, reizen, muziek e.d. willen we hem van verschillende kanten benaderen, ontmoeten en beter leren kennen.
Oproep expositie
We willen in dat seizoen ook een expositie houden over Paulus.
Aan u en jou de vraag: hebt u foto’s van Pauluskerken, beelden van Paulus of andere
zaken die aan deze apostel herinneren? We zouden graag van een selectie de expositie willen
inrichten.
Wees dus alert wanneer u/jij op reis bent of op zolder snuffelt…

Meer dan het gewone
Heilige ruimte

Ontstaan en ontwikkeling van kerkgebouwen
Lezing ds. Harold Schorren
Datum donderdag 27 september 2018
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Spreken over heilige ruimte past helemaal in ons jaarthema “meer dan het gewone”. Het
kerkgebouw wil namelijk meer zijn dan een gewone ruimte tussen vier muren. Het wil een plek
zijn van ontmoeting. Een plaats waar we God ontmoeten en proeven aan een andere werkelijkheid. Een plek waar we elkaar ontmoeten in het licht van Gods aanwezige liefde. Het kerkgebouw mag de plek zijn waar hemel en aarde elkaar raken. Als het brandpunt van de horizontale
en verticale lijn van het kruis. Dat kan wellicht ook op iedere andere plek waar de Liefde zich
laat zien. Maar het kerkgebouw is er speciaal voor neergezet, als heilige ruimte van heilige
ontmoeting.
Iedere religie kent heilige ruimtes, plekken om het heilige te ontmoeten en te eren. Om je als
mens in dankbaarheid te keren tot het Hogere of jezelf te laten verrijken ten behoeve van het
gewone leven. De Tempel in Jeruzalem was de plek om de Eeuwige, de God van Israël te
aanbidden en offers te brengen in dankbaarheid. Het evangelie van Lucas eindigt met de
hemelvaart van Jezus en zegt dan over de leerlingen die achterblijven: “Ze brachten Hem hulde
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en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren
en God loofden” (Lucas 24:52-53). In de evangeliën lezen we ook veel over de synagoge als
plek waar de Schriften geopend worden en geleerd wordt wat tot leven leidt. De synagoge
krijgt na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 de centrale plek in het Jodendom.
Loven en leren gaan samen. Leren jezelf te richten op nieuwe en heilige toekomst is de
Eeuwige loven met je leven. Zo zijn ook de eerste christenen samengekomen rond het Woord.
Eerst nog als Joodse sekte, daarna in verbondenheid, maar uiteindelijk als nieuwe religie.
Toen dankzij keizer Constantijn de Grote in het jaar 313 de positie van de christenen verbeterde
en de latere keizer Theodosius het christendom ook nog eens tot staatsgodsdienst verklaarde,
stond de weg open voor de bouw van vele kerken. Wat volgde is een eeuwenlange traditie
van kerkbouw tot op de dag van vandaag. En ieder kerkgebouw wil in zijn vormgeving en
inrichting iets zeggen over geloof, over God en mensen.
In de lezing zal ds. Schorren iets vertellen over de ontwikkeling van het kerkgebouw door
de eeuwen heen en stilstaan bij enkele kenmerkende momenten in de geschiedenis die het
kerkgebouw hebben beïnvloed. Vervolgens zal hij de Pauluskerk bespreken als heilige ruimte.
Wat maakt het tot heilige ruimte? Welke elementen zijn belangrijk en wat willen ze zeggen?

Sytze de Vries

Jozef, de man met het licht
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

ds. Sytze de Vries
donderdag 6 december 2018
20.00 uur
Pauluskerk

In de traditionele kerststal zit Maria doorgaans prominent
vooraan, terwijl haar man Jozef meestal met een bescheiden
plekje achterin genoegen moet nemen. De reden: het verhaal
van Jezus’ geboorte zoals de evangelist Lucas dat beschrijft,
heeft Maria inderdaad als centrale figuur. En die versie kreeg
in de liturgie de ereplaats, namelijk in de Kerstnacht. Maar wie
leest hoe de andere evangelist Mattheus over die geboorte
bericht, ziet een totaal ander perspectief! Daar is Maria
nauwelijks aanwezig, ze is er slechts de noodzakelijke maar vooral
zwijgende “draagmoeder”. De centrale figuur is Jozef! Zijn daadkracht, zijn beslissingen, maar
vooral zijn dromen bepalen het verhaal. En daarin lijkt hij verdacht veel op zijn oudtestamentische naamgenoot Jozef Jakobszoon. Tenslotte is hij ook nog eens – en niet Maria – “uit het huis
en het geslacht van David”. Het lijkt haast wel, alsof Lucas en Mattheus ooit hun taken
onderling hebben verdeeld, toen ze hun verhaal over Jezus gingen opschrijven: neem jij Jozef,
dan neem ik Maria als hoofdfiguur…
Deze Bijbelse gegevens hebben daarnaast mede gezorgd voor een rijke “Jozef-traditie”. In
opgeschreven verhalen die weer werden benut voor de talloze schilderijen, mozaïeken en
fresco’s in de kerken. Waarom draagt Jozef daarop vaak een lantaarn?
Dichter/theoloog Sytze de Vries zal de gestalte van Jozef belichten vanuit Schrift én Traditie,
nadat hij vorig seizoen dat al deed met Maria.
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Rebible

Ontdekking van vergeten Bijbelse verhalen
Lezing Inez van Oord & Jos van Oord
Datum donderdag 15 november 2018
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Hoe komt het dat we Boeddha omarmen als een teddybeer en de
verhalen uit de Bijbel links laten liggen? Die vraag nestelde zich in
de gedachten van Inez van Oord. Ze bezocht jarenlang spiritueel
leiders over de hele wereld, maar de Bijbel liet ze links liggen. En
waarom eigenlijk?
Inez van Oord gaat in gesprek met haar broer Jos, theoloog, en
brengt in directe en soms ontroerende stijl de oeroude (en soms bijna vergeten) Bijbelverhalen
weer tot leven.
Met haar Rebible-verhalen bouwt ze voort op de traditie van aandachtig lezen, luisteren,
interpreteren en doorvertellen.
Tijdens deze lezing praten Inez en Jos van Oord over de tocht die ze samen hebben gemaakt,
langs de verhalen, letterlijk en figuurlijk. Ze gingen naar de Sinaï, zochten sporen van Mozes, ze
gingen naar Rome om – ondergronds – de eerste geheime christelijke tekens te ontdekken.
Inez van Oord is uitgever, bladenmaker en journalist. Begonnen bij de kleinste krant van
Nederland, kwam ze via de Provinciale Zeeuwsche Courant terecht bij de grootste krant van
Nederland. Op haar dertigste bedacht ze het tijdschrift Seasons, dat een groot succes werd.
Haar zoektocht naar innerlijk geluk vertaalde ze in een nieuw initiatief: het tijdschrift Happinez,
een magazine over bewustwording en spiritualiteit. In tien jaar tijd kwamen vele spirituele
stromingen voorbij.
Na haar afscheid van Happinez schreef ze haar eerste boek: “Als jouw leven een cirkel is, waar
sta je dan?”, dat in 2016 werd uitgeroepen tot het beste spirituele boek van het jaar. Met haar
boek Rebible is de cirkel rond en gaat ze terug naar de bijna vergeten Bijbelse verhalen uit haar
jeugd. www.inezvanoord.com
Jos van Oord studeerde theologie aan de theologische faculteit van Brussel. In Leiden rondde
hij zijn studie kerkelijk af. Bij de Landelijke Hervormde Jeugdraad in Driebergen maakte hij
werkmateriaal bij tv-programma’s van de IKON. Daarna werd hij predikant in Wierden, Hoogland en in Amersfoort-Noord, waar hij een bloeiende oecumenische gemeenschap opzette. In
2006 was hij een van de initiatiefnemers van De Kamers in de Amersfoortse nieuwbouwwijk
Vathorst, een huis van ontmoeting, cultuur en inspiratie.
Jos heeft een grote liefde voor de oeroude verhalen en de Bijbel is een van zijn belangrijkste
bronnen van inspiratie. Na zijn pensioen is hij opnieuw actief als (interim) gemeentepredikant.
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Lichtjesavond

Kerken verbonden door licht en muziek
Datum vrijdag 21 december 2018
Tijd 18.30-21.00 uur
Plaats Pauluskerk, Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk
Alweer voor het achtste jaar is er in Breukelen een
lichtjesavond, dit keer op vrijdag 21 december.
Het is inmiddels een mooie traditie geworden, zo in
de aanloop naar Kerst. Enkele kerken zetten hun
deuren weer wijd open. Een lint van licht verbindt
de Pauluskerk, Pieterskerk en de Johannes de
Doperkerk met elkaar. In de kerkgebouwen zal
muziek te beluisteren zijn.
In de Pauluskerk kunt u genieten van het
Koperensemble Breukelen.

Mattias Rouw

Woestijnvaders (en -moeders)
Lezing Mattias Rouw
Datum woensdag 6 februari 2019
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Mattias Rouw (46 jaar) is micro-elektrotechnicus/
theoloog met twee boeken op zijn naam: Woestijnvaders
en Zonderschuld. Wie zijn de woestijnvaders (en woestijnmoeders, maar die waren flink in de minderheid)? Zij
waren monniken, kluizenaars soms, die vanaf de vroege
vierde eeuw de Egyptische woestijn introkken en daar –
soms in volstrekte eenzaamheid, soms rondreizend, soms
in kleine groepjes, soms in grotere kloosters – hun afgezonderde leven wijdden aan bezinning, aan gebed, in opperste
concentratie en toewijding aan God. Zij leefden zeker op een
wijze, die “meer was dan het gewone”.
“Hun levens getuigen van heel diep doorleefde lessen, geslepen en gevormd door het woestijnleven”, zegt Rouw. “Enerzijds dat onbezonnene, dat avontuurlijke. Ze gingen er gewoon voor.
Dat pakte mij heel erg, toen ik voor het eerst van de woestijnvaders hoorde. En het praktische.
Hun levensverhalen lopen over van de inspiratie”.
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Bijbels Culinaire Workshop

Verhaal en maal met kookdominee Han Wilmink
Datum vrijdag 15 februari 2019
Tijd 18.00 uur
Plaats Pauluskerk
Prijs € 30,- p.p.
Opgeven	vóór 1 januari 2019 bij Jenny Wiersema
(j.wiersema68@kpnmail.nl /
06-23254469)
Een avond Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van
maal en verhaal, is proeven hoe goed de Bijbel smaakt! Han
Wilmink heeft in de loop van twintig jaar veel kennis en ervaring
opgebouwd rond dit thema. Na afloop zult u met een schat aan nieuwe
smaken en ervaringen huiswaarts gaan. Samen eten verbindt!
Han Wilmink woont momenteel in Wezep waar hij predikant is van de PKN gemeente de
Kruiskerk. Hij is in kerkelijk Nederland bekend als “de kookdominee.” Auteur van het boek
“Bijbels culinair” (4e druk), “Koken met Passie” (2009) en “Aan tafel! Koken met groepen”
(nov. 2011, PKN uitgave). En in 2015 verscheen over keuken en cultuur van de Amish: “De smaak
van de Amish”.

Kleurrijke Maaltijd

Grote interculturele ontmoeting aan tafel
Datum
Tijd
		
Plaats

zondag 2 juni 2019
15.00 uur, inloop en ontmoeting
17.00 uur, begin van de maaltijd
Pauluskerk

Op deze zondagmiddag is de hele Pauluskerk ingericht met lange tafels, feestelijke gedekt.
Borden en bestek liggen al klaar. Nu de gasten en het eten nog!
Wij willen deze middag iedereen uit onze omgeving uitnodigen, van alle soorten en alle maten.
Jong en oud, rijk en arm, alleengaanden en grote gezinnen, geboren Breukelaars en (bijna)
nieuwe Nederlanders, christenen en moslims, andersgelovigen en niet-gelovigen, hetero’s en
homo’s, vleeseters en vegetariërs, zwarte mensen en witte mensen, mensen met vreugde en
mensen met verdriet, en alles wat daar tussenin zit… kortom alle kleuren zijn welkom! Wat wij
vragen is iets mee te nemen om de tafel mee te vullen. Het hoeft niet veel te zijn. Alles samen
wordt een rijke maaltijd. En neem ook een voorwerp mee of een
lied of een tekst dat u dierbaar is of dat iets vertelt over jouw
achtergrond en je dromen.
Aan deze bijzondere tafel willen we elkaar ontmoeten, dwars
door schijnbare grenzen heen. Het wordt een bijzondere
manifestatie van onze overtuiging dat wij door echt samen te
leven een prachtige samenleving maken.
Kom allemaal! Neem vrienden en buren mee!
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Exposities
Ook in het nieuwe seizoen verzorgt de kunstcommissie weer vier diverse tentoonstellingen in
ons kerkgebouw. Met de kunstexposities dagen we onszelf uit om op een andere manier dan
door het woord alleen aangesproken te worden. Daarnaast zijn de exposities een belangrijke
reden voor gasten om ons kerkgebouw te bezoeken. Naast de centrale expositie van de
Kunstronde Vecht en Plassen in het 3e weekend van mei 2019, staan het komende seizoen de
volgende exposities op de planning:

Corine v.d. Werf

“Whispering Wings”
Opening zondag 19 augustus 2018
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk

Corine Van der Werf (1961) ziet het als haar rol als kunstenaar
om gevoelens, beelden en sferen bij elkaar te brengen en
daardoor zaken beleefbaar te maken. De installatie Whispering
Wings brengt verschillende elementen bij elkaar: een fascinatie
met de oceaan, het ‘gegeven van vluchteling zijn’ – het feit dat mensen door die term
van iemand een ander maken dan ze zelf zijn – en het leggen van verbinding, een centraal
thema in haar werk. Dit project startte met een krantenbericht drie jaar geleden over de
aantallen vluchtelingen die jaarlijks in zee verdrinken, 5.000 mensen per jaar, een aantal dat je
voorstellingsvermogen te boven gaat. Dat krantenberichtje hing een tijd in haar atelier en het
vormde de basis voor de installatie/expositie in de Pauluskerk. Werk met een passend thema
voor een kerkgemeenschap die open wil zijn naar zijn omgeving en een rol wil spelen in de
samenleving.
Haar werk is sterk intuïtief en associatief. Ze werkt aan veel projecten en
objecten tegelijkertijd. Het werken gaat een eigen leven leiden en er
ontstaat ritme. Het werk wordt dan ‘iets van zichzelf en niet van mij’.
Ze gaat nieuwe verbanden zien en kan de elementen combineren.
‘Mijn handen weten meer dan mijn hoofd’, zegt ze over haar werkwijze. Vanuit de veelheid aan vormen, elementen en beelden wordt het
werk weer ingekaderd, worden keuzes gemaakt en krijgt een project
concreet vorm. Het ene project vloeit over in het andere, zodat haar
werk een bijzondere gelaagdheid heeft.
Van der Werf volgde aanvankelijk een HBO-V opleiding maar haar
expressieve kant bracht haar naar de Haagse kunstacademie waar ze
de richting Monumentaal Textiel volgde. Ze werkt graag met papier.
Dat materiaal ervaart ze als verwant aan de mens: het is fragiel,
breek-, scheur- en buigbaar en het kan in oneindig verschillende
vormen bestaan. In 1993 vestigde ze zich als beeldend kunstenaar,
eerst in Utrecht, daarna woonde en werkte ze lange tijd in Duitsland. Ze heeft nu een atelier in Baarn.
Voor meer informatie: www.corinevanderwerf.nl/vita.html
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Marijke de Jong-Brink
Vorm, Kleur en Materie

Opening zondag 18 november 2018
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Na haar studie Medische Biologie is Marijke de Jong haar
hele loopbaan als onderzoeker/docent werkzaam
geweest aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Door
deze studie leer je goed kijken naar zowel cellen,
structuren binnen cellen als hele organismen. Daarbij is
het belangrijk oog te hebben voor kleine veranderingen.
Nu zij niet meer werkt, heeft zij gemerkt dat deze
vaardigheid ook goed van pas komt bij het maken van een schilderij. “Bij het
weergeven van details uit je omgeving en het tot uitdrukking brengen van die details in een
kunstwerk is het belangrijk goed te kijken, ook al ga je dat wat je ziet op een heel andere,
abstracte manier weergeven of gebruiken”, aldus De Jong.
Het gaat in haar werk over vormen en kleuren. De kleuren zwart en wit zijn vaak duidelijk
aanwezig. Kunst – en vooral de abstracte schilderkunst – heeft al vele jaren haar interesse. De
ontdekking van het werk van Soulages vele jaren geleden tijdens een overzichtstentoonstelling
in Parijs, was een duidelijke herkenning. Hij is hoogbejaard (inmiddels 98) en gedurende zijn hele
leven vertoont zijn werk een zeer consistente lijn: over het algemeen grote, vaak monochrome
werken waarbij rechthoekige lijnen en vormen domineren. Het interessante van abstracte kunst
is dat je er niets in hoeft te zien. Je kunt je fantasie de vrije loop laten. Zo kun je een kunstwerk
op je laten inwerken en ervaren of de vormen, kleuren en compositie je bevallen.
Kleine details, zoals vierkanten, ramen en tegels, lijnen en planken, composities van lijnen en
vlakken en het op een abstracte manier weergeven van elementen uit de natuur zoals bomen,
lucht, zee en strand houden De Jong bezig. Dit zult u misschien niet altijd onmiddellijk ontdekken
in haar werk, maar wellicht wel haar inspiratie.

Atelier Buitengewoon

De kleurrijke wereld van Atelier Buitengewoon
Opening zondag 17 februari 2019
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Wees welkom voor een blik op de kleurrijke wereld van de
deelnemers van Atelier Buitengewoon. Atelier Buitengewoon in
Breukelen is een creatieve dagbesteding voor mensen met een
beperking van verschillende niveaus, leeftijden en aandoeningen. Iedereen mag bij het atelier zijn zoals hij of zij is en de eigenwaarde
en structuur wordt gestimuleerd met behulp van kunst en creativiteit. Onder de
bezielende leiding van Soley Omarsdottir en Quina de Graaf worden er dan ook zeer uiteenlopende kunstwerken gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geschilderd, geboetseerd, getekend, textiel
bewerkt en er worden meubels gemaakt.
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Speciaal voor de expositie in de Pauluskerk zijn de kunstenmakers van het atelier aan de gang gegaan met het thema
kleurrijk. Komt dat zien en ervaar hoe kleurrijk en bijzonder
de werken zijn die gemaakt worden bij het atelier.
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.atelier-buitengewoon.nl.

Annalies van Eerde

Zacht voor mens, Aardig voor dier
Opening zondag 26 mei 2019
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Annalies van Eerde is gespecialiseerd in vilten met
zeldzame, ongeverfde soorten wol uit Europa. Ze werkt
nauw samen met diverse schaapherders van wie ze de
vers geschoren wol afneemt. Deze vachten selecteert en
keurt ze vervolgens zeer zorgvuldig. Een vak apart dat
selecteren; ruwe wol is vet van lanoline (wolvet) en bevat
nog allerlei vegetatie uit begrazingsgebieden. Veel wol
wordt handmatig geselecteerd en gewassen en vervolgens gelabeld voor gebruik.
Diervriendelijke schapenvachten maken deel uit van de
collectie, het zijn hand-gevilte vachten met een viltlaag
aan de achterzijde in plaats van een huid. Er is dus geen dier voor
een schapenvacht gedood. Annalies van Eerde onderscheidt zich door een kunstzinnige,
ambachtelijke wijze van werken met pure en ruwe materialen. Met vakmanschap gemaakte
handgevilte kleden, plaids en wandpanelen. Voor meer informatie: www.zachtaardig.nl
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Muziek, theater, film en
Movies that matter met Amnesty International
Film “Wadjda”

Datum woensdag 3 oktober 2018
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Samen met Amnesty International Stichtse Vecht willen we met elkaar in
gesprek over de mensenrechten, met name die van kinderen. Eerst
kijken we naar de documentaire “Wadjda” van Haifaa Al-Mansour, de
winnaar van de Publieksprijs van het Rotterdams Filmfestival 2013.
Wadjda, 10 jaar, woont met haar ouders in een buitenwijk van Riyad, de
hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ondanks haar conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind
dat regelmatig grenzen opzoekt. Wanneer het meisje een mooie groene fiets wil hebben, is
haar moeder daar op tegen: wat zou de gemeenschap ervan denken? Fietsen is immers niet
gepast voor een meisje.
Wadjda geeft niet op en besluit zelf het geld bij elkaar te sparen. Haar moeder, die afgeleid
wordt door de wens van haar man om een tweede vrouw te nemen, heeft nauwelijks door
welke niet altijd even geschikte plannetjes haar dochter bedenkt om geld te verdienen.
Haifaa Al-Mansour, die gezien wordt als de eerste vrouwelijke filmmaker uit Saoedi-Arabië,
vertelt een intiem verhaal over een meisje met grote dromen. Wadjda staat voor vele meisjes
en vrouwen uit Saoedi-Arabië. Het drama biedt een inkijk in een anders gesloten gemeenschap,
met universele, herkenbare thema’s als hoop, lef en doorzettingsvermogen.
Na het bekijken van de documentaire is er een nagesprek met een deskundige van Amnesty.

Voorstelling Kinderboekenweek

Een ontmoeting met Janneke Schotveld
Datum zaterdag 6 oktober 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 2,50
	Aanmelden via Boekhandel M. van Kralingen
Janneke Schotveld (1974) zegt: “Sinds 2007 ben ik niet alleen juf, maar
ook schrijfster. Ik schreef al heel lang allerlei lange en korte verhalen.
Toen een van die verhalen een Echt Boek werd, had ik er zomaar een
beroep bij! Vanaf dat moment leek het wel alsof er een kraantje was opengezet: het ene
na het andere verhaal stond te dringen in mijn hoofd. Het werd zelfs zo druk daarboven, dat ik
iets minder juf werd om meer te kunnen schrijven. En uiteindelijk moest ik kiezen, want er staan
nog steeds een heleboel verhalen te dringen om Boek te kunnen worden. Daarom ben ik sinds
september 2012 alleen nog maar schrijfster.”
De kinderboekenreeks “Superjuffie” is erg bekend en wordt zelfs verfilmd.
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literatuur
Gaudi Kwartet

Van Haydn tot hedendaags
Datum zondag 7 oktober 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree	€ 10,- (kinderen gratis
toegang)
Het Gaudi Kwartet is opgericht in 1999 door vier jonge en enthousiaste musici, die al
jaren op hoog niveau werkzaam zijn binnen de Nederlandse muziekwereld. Het kwartet speelt
op diverse gelegenheden binnen en buiten Nederland en is van alle markten thuis. Door hun
jarenlange ervaring en samenspel is inmiddels een breed repertoire opgebouwd wat zich
uitstrekt van Haydn tot hedendaagse componisten. Het Gaudi Kwartet is onlangs op tournee
geweest naar Praag en Ierland en heeft in mei zijn debuut gemaakt in diverse concertzalen in
Portugal en Duitsland.
Het kwartet volgde masterclasses bij het befaamde Panocha Kwartet. Wat het kwartet
bijzonder maakt is dat het open staat voor verschillende projecten en diverse muziekstijlen van
barok tot lichte muziek. Het Gaudi Kwartet streelt niet alleen de oren maar kan ook maatwerk
leveren en is flexibel inzetbaar.
Het kwartet bestaat uit: Anita Jongerman (viool), Marjolein Canté (viool), Florin Negreanu
(viool) en Sander van Berkel (cello).

Bach Cantates

Barokensemble en zangers van het Utrechts Conservatorium
o.l.v. Heiko ter Schegget
Data zondagen 11 november 2018, 3 februari en 12 mei 2019
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree gratis
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.
13

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, ds. Aalbers of een andere
theoloog om inzicht te krijgen in de samenhang tussen muziekbeeld en tekst.
Heiko ter Schegget studeerde blokfluit aan het Utrechts Conservatorium bij Leo Meilink en
Marion Verbruggen. In 1981 sloot hij deze studie af met het examen solospel. Als solist concerteert hij regelmatig in Europa, Amerika, Japan en Israël. Tevens treedt hij op met ensembles en
orkesten zoals The Amsterdam Baroque Orchestra en de Nederlandse Bachvereniging. Hij
werkte mee aan vele cd-producties, o.a. de opnames van de complete Bach Cantates o.l.v. Ton
Koopman. Uit vele delen van de wereld komen studenten naar het Utrechts Conservatorium,
waar hij hoofdvak blokfluit en kamermuziek doceert.
De concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter
bestrijding van de kosten.

Sara Crombach – piano

Op zoek naar de Russische Ziel
Datum zondag 25 november 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)
“In mijn Schilderijententoonstelling wil ik een stem geven aan
ons Russische volk, ongepolijst en zonder versierselen. Ik wil
het lijden van mijn volk voelbaar maken.”
Dit schreef Modest Moessorgski aan zijn vriend, de beroemde
schilder Ilya Repin. Moessorgski schreef zijn “Schilderijententoonstelling”, een van de
hoogtepunten uit de negentiende eeuw, naar aanleiding van de dood van een andere schilder,
Victor Hartmann. De luisteraar wordt meegenomen door de krochten van de Russische Ziel, die
deernis en huiver wekt, maar vooral ook ontroering en fascinatie. De muziek van Moessorgski
wordt vergezeld door lichtbeelden van de zelden vertoonde schilderijen van Victor Hartmann.
Ook de werken van Tsjaikovski, Rachmaninov, Borodin en Skrjabin, die voor de pauze te horen
zijn, zijn bespiegelingen over deze ziel, wier belangrijkste ingrediënten weemoed en passie zijn,
naast een ambivalente relatie met Europa, en een welhaast wanhopige hang naar verlossing.
De muziek wordt ingeleid en gelardeerd met teksten van o.a. Dostojevski en Poesjkin.
“Pianiste Sara Crombach is als geen ander bij machte de luisteraar te verwonderen, onthutsen
en ontroeren en een glimp te tonen van de geheimen van de Russische Ziel”, aldus een
recensent.
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Kerstconcert “Young Voices”

Kerstsfeer met het kinder- en jeugdkoor uit Lansingerland
o.l.v. Carla Veeningen
Datum zaterdag 22 december 2018
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree gratis
Een prachtig concert vlak voor Kerst met het kinder- en
jeugdkoor “Young Voices” uit Lansingerland. Het koor is
opgericht in 1979 en bestaat uit drie leeftijdscategorieën.
Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen terecht in de Koorklas,
waar de kinderen spelenderwijs de liedjes leren met
soms ook leuke dansjes. In het Kinderkoor en het Jeugdkoor wordt verder gewerkt
aan ritmische vorming, noten lezen en stemvorming, en worden de halfjaarlijkse concerten
voorbereid.
Het koor repeteert één keer per week. Er worden allemaal verschillende soorten liedjes
gezongen. Ze treden zo’n tien keer per jaar op. Bijvoorbeeld elk jaar doen het Kinderkoor en
het Jeugdkoor mee met de Matthaüs Passion van Bach. Het Jeugdkoor deed in 2009 mee aan
het “Stabat Mater” van G.B. Pergolesi. Soms hebben ze een uitstapje zoals met het Jeugdkoor
voor een “International Singing Week” naar Denemarken, waar ze samen met jeugdkoren uit
andere Europese landen workshops hebben gevolgd en optredens hebben gedaan. Ook wordt
het koor regelmatig voor grote projecten gevraagd zoals “De Zondvloed” en “Sint Nicolaas
Leeft” van Benjamin Britten.
Zoals u gewend bent van het Kerstconcert in de Pauluskerk is er ook een kerstverhaal, zullen
we ook samen zingen en kunt u na afloop genieten van heerlijk kerstgebak.

Winterreise van Schubert

Bert van de Wetering (bas/bariton) - Joana Resende (piano)
Datum zondag 17 februari 2019
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)
Winterreise (op. 89, D. 911) is een cyclus van 24 liederen van Franz Schubert (1797-1828). Bert
van de Wetering zegt over dit werk: “De minnaar in Schubert’s Winterreise op teksten van
Wilhelm Müller gaat een lange winterse tocht nadat hij in
het eerste lied ‘Gute Nacht’ afscheid heeft genomen van
z’n geliefde. Een tocht vol liefdesverdriet, eenzaamheid,
weemoed, verlies, acceptatie en doodsverlangen, maar
ook een tocht met prachtige natuurbeelden, moed,
troost en liefde. Meer naar onze tijd bezien gaat het ook
over de levensreis van ieder mens. Iedereen maakt in z’n
leven winterse periodes mee; bij tijd en wijle gaan wij
ook barvoets, voelen ons eenzaam en komen vooral
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onszelf tegen. Schubert brengt mij bij mezelf, naar binnen toe. Schubert’s Winterreise raakt in het
hart, het verdriet mag stromen. Schubert is hartverscheurend en hartverwarmend tegelijk,
verdrietig en hoopvol! Kan het zijn dat de dolende ‘Wanderer’ uiteindelijk na z’n lange, barre reis
vol emoties toch de acceptatie, vrede, misschien zelfs zichzelf uiteindelijk vindt? Müller en
Schubert zijn een inspiratiebron voor het leven en Winterreise is dan dus nog altijd heel actueel!”
Bert van de Wetering studeerde aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle bij Lodewijk Meeuwsen. Tijdens zijn studie volgde hij ook lessen bij Max van Egmond en na zijn studie bij Frans
Fiselier, Paul Triepels en Hanneke de Wit. Op dit moment wordt hij gecoacht door Margreet
Honig. Masterclasses volgde hij bij onder meer Roberta Alexander, Jard van Nes, Robert Holl,
Elly Ameling, Michael Chance, Margreet Honig en Hans Eijsackers. Bert is een veelgevraagd
solist en werkte met toonaangevende orkesten zoals Het Gelders Orkest, Philharmonie
Zuid-Nederland, , Concerto d’Amsterdam en Florilegium Musicum.
Joana Resende werd geboren in Porto (Portugal) en studeerde af aan het ESMAE (de hogeschool voor muziek en uitvoerende kunst in Porto) in de klas van Jaime Mota, waarbij zij de
Eng. António de Almeida Foundation prijs ontving. In hetzelfde jaar studeerde Joana aan de
Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig bij de docenten
Gerald Fauth (piano), Karl-Peter Kammerlander (begeleiding) en Gudrun Franke (kamermuziek). Ze studeerde af op het Conservatorium van Porto bij prof. Vitaly Dotsenko.

Leerlingenavond Lieve Geuens
Datum vrijdag 15 maart 2018
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree gratis
Onze lyrische “huissopraan” Lieve Geuens geeft in haar huis in Breukelen privézanglessen. Een
boeiende mix van leerlingen die zich specialiseren in jazz, musical, lichte muziek en klassiek. Om
de leerlingen ervaring te geven in het optreden voor publiek is er op vrijdag 6 april 2018 een
leerlingenavond in de Pauluskerk. Voor iedereen toegankelijk. Een heerlijke avond met diverse
muziekstijlen gebracht door veelal jonge zangers en zangeressen.

Academie Muzikaal Talent
Jonge musici in concert

Datum zondag 17 maart 2019
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)
De Academie Muzikaal Talent (AMT) is in 2003 opgericht door de bekende harpiste Erika
Waardenburg. De AMT is een topopleiding voor jong muzikaal talent in de leeftijd van 8 tot 18
jaar. De leerlingen worden grondig voorbereid op toelating tot een van de conservatoria.
De docenten zijn doorgaans verbonden aan een conservatorium. De hoofdvakken omvatten
instrumenten als piano, diverse strijk- en blaasinstrumenten, gitaar, harp, accordeon, etc. Ook
zang behoort tot de mogelijkheden.
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De AMT vindt onderdak in het Utrechts Conservatorium. Daar worden niet alleen instrumentale
lessen gegeven, maar ook theorie- en solfègelessen. De AMT besteedt veel aandacht aan het
spelen in ensembles, waartoe onder meer twee ensembleweekends per jaar worden georganiseerd. Leren optreden voor publiek is eveneens een belangrijk doel. In het hele land worden
concerten gegeven, zodat de leerlingen de kans krijgen om hetzij in ensembleverband, hetzij
solistisch in het openbaar op te treden.
Voor meer informatie zie: www.academiemuzikaaltalent.nl

Jesus Christ Superstar
De muzikale film

Datum woensdag 3 april 2019
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
“Jesus Christ Superstar” is een verfilming van de gelijknamige
rockopera van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber over de laatste weken
van Jezus. Deze film van Norman Jewison kreeg een Oscarnominatie. Zanger Ted Neeley werd
in 1974 genomineerd voor een Golden Globe Award voor zijn vertolking van Jezus.
De film werd in 1973 opgenomen in Israël (onder meer in de Negev-woestijn, bij de ruïnes van
Avdat en bij de Dode Zee). In de film speelden voornamelijk acteurs van de Broadway-show,
met Ted Neeley en Carl Anderson als respectievelijk Jezus en Judas. In de Broadway-versie
speelde Neeley al een verslaggever en een melaatse en was hij de invaller voor de rol van
Jezus. Barry Dennen (Pontius Pilatus), Yvonne Elliman (Maria Magdalena) en Bob Bingham
(Kajafas) vertolkten in de film dezelfde rollen als op Broadway. Deep Purple-zanger Ian Gillan,
die Jezus speelde op de lp, zou ook in de film de rol van Jezus vertolken, maar die bedankte
voor de eer omdat hij met zijn band op tournee was.
Net als de toneelversie leidde de film tot protesten. Zo bestormde een religieuze groepering
een theater in Zuid-Amerika waar de film draaide. Sommige liedteksten werden voor de film
veranderd, enerzijds om de kwaliteit te verhogen (Hosanna en The Temple) en anderzijds om
het voor een christelijk publiek wat acceptabeler te maken.
Een week voor de vertoning van deze film, op woensdag
27 maart 2019, zal ds. Harold Schorren nader ingaan op de teksten
van deze musical en de nog steeds verwonderlijk moderne en
aansprekende theologische visie op leven, lijden en sterven van
Jezus.
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Geloof en leven
In therapie bij Lucas

Achtergronden bij het Evangelie
Inleiding dr. Bert Aalbers
Data woensdagen 14 november en 12 december 2018,
13 februari en 20 maart 2019
Tijd 20.00-21.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
In het kerkelijk jaar 2018-2019 staat het Evangelie van Lucas centraal. Deze evangelist heeft een
heel eigen stijl. Zo begint en eindigt zijn verhaal in de tempel, met lofzangen. Hij accentueert
voortdurend dat Jezus’ aandacht vooral uitgaat naar de mensen in de marge: zieken, hoeren,
tollenaars, zondaars. Verder zijn er veel gelijkenissen die we alleen bij hem vinden. Lucas vertelt
ook vaak over maaltijden met Jezus en de tafelgesprekken die daarbij horen. En heel opvallend:
op alle cruciale momenten in zijn leven gaat Jezus in gebed.
Stof genoeg dus voor een leerhuis. Volgens de traditie was Lucas arts. Vier avonden laten we
ons verrassen door zijn diagnose en horen we welke therapie hij voorschrijft.
We beginnen in november met het voorwoord van Lucas (1:1-4) en de lofzangen. Vlak voor
Kerst lezen we Lucas 2, het Kerstevangelie bij uitstek. Misschien kunt u het wel dromen, maar
wat staat er nu eigenlijk? In februari buigen we ons over de maaltijdverhalen, de mensen aan de
kant en de gelijkenissen. En we sluiten in maart af met de biddende Jezus.

8e Editie Kerstwandeling Landgoed Nyenrode
Het geboorteverhaal

Datum zondag 16 december 2018
Tijd vanaf 16.00 uur
Plaats Landgoed Nyenrode
Inschrijven www.kerstwandelingbreukelen.nl
Beleef samen met uw familie of vrienden
en kinderen onder begeleiding van een
verteller het geboorteverhaal van Jezus.
Een prachtige wandeling op landgoed
Nyenrode. Mocht u/je mee willen doen
aan dit evenement als speler of
verteller, decorbouwer of -afbreker…
aarzel dan niet en mail ds. Harold
Schorren via h.h.schorren@gmail.com.
Ed Rosbergen zal ook dit jaar de regie
ter hand nemen.
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Hindoeïsme

Achtergronden bij een tempel nabij Breukelen
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

Sandra Ramdoelare Panday-Charoe
donderdag 24 januari 2019
20.00 uur
Pauluskerk

Wie vanaf Breukelen over de A2 naar Amsterdam rijdt, ziet aan de rechterkant een molen met
daarnaast enkele schuren. Niets verrassends tot nu toe. Maar er staat ook een vlaggenmast
met een oranje vlag, teken dat zich in de schuren een Hindoeïstische tempel bevindt. Dit
gastvrije oord is te bereiken als je in Breukelen met het pontje over het kanaal naar Nieuwer ter
Aa gaat (met de auto rijd je gewoon aan de andere kant van het kanaal naar Nieuwer ter Aa),
onder de spoortunnel door en dan voor de brug over de A2 naar rechts rijdt. Het is even een
zoektocht, maar de ontvangst is altijd hartelijk. We hebben contact gelegd met de gemeenschap en afgelopen jaar is inleidster Sandra met een priester bij ons in de Pauluskerk op bezoek
geweest. We hebben afgesproken om elkaar nader te leren kennen en gaandeweg ook te zien
hoe we kunnen samenwerken. Een eerste stap is daarom een kennismaking met het Hindoeïsme. Wat houdt het geloof in? Wat zijn de religieuze gewoontes en praktijken? Welke waarden
staan er centraal in het Hindoeïsme? Wilt u al meer weten over de Ashram Shri Dutcheswar
Dhaam? Kijk dan op de website: www.muhurta.nl

“De Psalmen gaan van mond tot mond…” (Psalm 98:3)
Een avond over de Psalmen
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

dr. Bert Aalbers en Cees van Wijk
woensdag 20 februari 2019
20.00 uur
Pauluskerk
Al eeuwenlang zingt de kerk Psalmen, het liedboek van Israël.
In alle stijlen en maten. Van onberijmd tot rijmelarij. Van
Datheen op hele noten via Huub Oosterhuis naar Psalmen
voor nu.
Bert Aalbers (emerituspredikant PKN Maarssen-dorp)
vertelt over de achtergronden van de Psalmen. Onder
leiding van Cees van Wijk (organist PKN Maarssen-dorp)
gaan we zingen, een dwarsdoorsnede van de Psalmen
door de eeuwen heen.
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Sobere maaltijden in de 40dagentijd
Samen eten voor Kinderen in de Knel

Data	dinsdagen 12, 19 en 26 maart,
2, 9 en 16 april 2019
Tijd 18.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Opgeven	bij Nel van Houwelingen
(nvhouwelingen@gmail.com / tel.nr. 0346-250673)
Als ZWO-commissie verzorgen we een sobere vegetarische maaltijd op de dinsdagen 12, 19 en
26 maart en 2, 9 en 16 april 2019. We beginnen om 18.30 uur in de achterzaal van de Pauluskerk.
We dekken heel graag de tafel voor jong en oud. Of u alleen komt, samen of met het hele gezin:
Iedereen is van harte welkom!
De maaltijd is gratis, maar wij vragen een vrijwillige bijdrage voor Kinderen in de Knel.
We steunen daarmee drie op kinderen in Nederland gerichte projecten van Kerk in Actie:
1. S
 tichting Leergeld, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen van 4-18 jaar.
Zij bieden hen de mogelijkheid om mee te doen met bijv. schoolreisjes, muziekles, sportclub,
scouting e.d.
2. Stichting jarige job. Zij zorgen voor verjaarsdagsboxen en maken daarmee voor kinderen van
4-12 jaar uit arme gezinnen hun verjaardag toch feestelijk.
3. S
 tichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve
activiteiten. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar.
Aansluitend kan men naar de kerkruimte gaan voor de oecumenische vesper die om 19.15 uur
begint. Ruim voor de 40-dagentijd leggen we inschrijflijsten in de kerk, zodat we weten voor
hoeveel mensen we kunnen koken. Indien nodig halen we u op en brengen u weer thuis!
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking.

Jesus Christ Superstar

De theologie van de filmmusical
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

ds. Harold Schorren
woensdag 27 maart 2019
20.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Op woensdag 3 april zullen we de muzikale filmklassieker Jesus Christ Superstar vertonen. Een
film uit 1973 die toen in religieuze kringen aardig wat stof heeft doen opwaaien. Op zeer moderne
manier werd het verhaal van Jezus’ laatste weken neergezet. Met de prachtige rockmuziek van
Tim Rice en Andrew Lloyd Webber kreeg je als het ware een hippie-versie van de passie. Vele
nummers uit deze film zijn klassiekers geworden.
Modern voor die tijd was ook de theologische visie die doorklonk in de songteksten. En wie ze nu
leest, zal verrast zijn hoe hedendaags de teksten nog klinken en nog steeds baanbrekend
aanvoelen. Ds. Harold Schorren zal met u enkele van deze teksten nader bekijken en beluisteren.
Waarin herkennen we ons? Welke nieuwe visies leveren ze ons nog aan?
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Musical “Op zoek naar Judas”.

Van Gerard van Midden en Gerard van Amstel
Repetities maandagavond
Tijd 20.00-22.00 uur
Locatie aula van de Schepershoek
Uitvoering
	Regie
	Aanvang
Plaats
Entree

vrijdag 5 april & zaterdag 6 april 2019
Carla van der Heijden
20.00 uur
Pauluskerk
€ 7,50

Op maandagavond 10 september, beginnen de repetities voor de musical “Op zoek naar
Judas”. Wie zoeken we: Enthousiaste spelers en zangers om tot een zo mooi mogelijk
eindresultaat te komen, waarbij wij ook vooral de jeugd (vanaf 16 jaar) van harte uitnodigen.
Informatie: Carla van der Heijden, tel. 0622629296, e-mail: cvdheijden@live.nl.
Judas. Noem die naam en de beeldencarrousel begint te draaien. Verrader. Onbetrouwbaar.
Oplichter. Geldwolf. Het zijn maar een paar van de woorden die we aan “een Judas” toedichten. En we kennen ook veel uitdrukkingen met het woord Judas erin. En zonder uitzondering
zijn die allemaal negatief bedoeld: een Judaskus, een Judasgroet, Judasgeld, Judasrol… Dit
allesbepalende Judasbeeld is eeuwenlang bevestigd. Vaak met opzet. Misschien wel mensen
eigen. Bij de dood van Jezus van Nazaret hoort een dader. En ook al is er historisch weinig
overtuigend en definitief bewijs voor wat Judas al dan niet gedaan heeft, er is een zondebok
nodig. Judas dus. Maar wat weten we over hem? Wie is Judas? Hoe kwam hij tot bepaalde
keuzes? Wat zou zijn beeld veranderd kunnen hebben? Zoals ook de vorige keren is deze
musical gemaakt door Gerard van Midden en Gerard van Amstel en het is opnieuw een heel
mooi project geworden.

Bewust Bijbel lezen
Stoeien met teksten

Gespreksleiding ds. Harold Schorren en ds. Bert Aalbers
Data	woensdagen 12 september, 10 oktober, 14 november,
12 december 2018
		woensdagen 9 januari, 13 februari, 20 maart, 10 april,
8 mei, 12 juni 2019
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Iedere 2e woensdag van de maand (in maart de 3e i.v.m. Biddag) buigen we ons over Bijbelse
teksten die de zondag daarna in de kerk klinken. Wat zeggen teksten ons bij een eerste lezing in
ons persoonlijk bestaan? Welke verschillen zien we tussen diverse vertalingen? En natuurlijk
krijgt u achtergronden bij het ontstaan van de teksten en de schrijvers. Boeiende en leerzame
avonden waardoor verhalen bewuster beleefd worden.
Op de woensdagen 14 november, 12 december en 13 februari en 20 maart zal ds. Aalbers dieper
ingaan op de achtergronden van het Evangelie volgens Lucas.
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Liturgica en bijzondere
Vredesweek 2018

Generaties voor vrede!
		
Datum
Tijd
Plaats

Oecumenische viering
zondag 16 september 2018
10.00 uur
Pauluskerk

		Gebedsmomenten
Tijd Iedere dag om 19.15 uur
Datum, Plaats Maandag 17 september, Pieterskerk (PKN), Straatweg 59
		 Dinsdag 18 september, Pauluskerk (PKN), Straatweg 37
		 Woensdag 19 september, Silo (MEK), Karel Doormanweg 49
		 Donderdag 20 september, Witte Kerkje (NGK), Dillenburgstraat 8
		 Vrijdag 21 september, Johannes de Doperkerk (RKK), Straatweg 146
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede.
Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel
aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen
leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen binnen hun familie of in de
wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de
wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je
leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar
samen verdergaan.
Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat
vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en
-trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven.
Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek,
en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds
midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich,
ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor
vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het
verleden met het heden en ook mensen onderling.
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diensten
Gregoriaanse vespers over Ambrosius
Utrechtse Vrouwen Schola

Dirigent 	Arnoud Heerings
Voorganger ds. Harold Schorren
Datum zondag 2 december 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
De Utrechtse Vrouwen Schola is in de Pauluskerk langzamerhand een bekend Gregoriaans koor
geworden dat jaarlijks samen met ds. Schorren vespers verzorgt. Ditmaal is gekozen voor
vespers gewijd aan Ambrosius, een van de vier grote kerkvaders van het Westen die bovendien
als bisschop van Milaan de oudste vorm van kerkelijke liturgische zangkunst heeft geïntroduceerd: het Ambrosiaans. Hoewel het Ambrosiaans veel overeenkomsten vertoont met het
Gregoriaans, heeft zij muzikaal gezien een eigen karakter.
De Ambrosiaanse vespers die gezongen gaan worden in de Pauluskerk laten zich voor het eerst
documenteren in de 11e eeuw, speciaal samengesteld ter nagedachtenis aan de bisschopswijding van Ambrosius op 7 december 374.
Ambrosius werd omstreeks 340 te Trier geboren in een aristocratisch Romeins gezin. Na een
goede opleiding te hebben genoten werd hij al snel gouverneur van Milaan. In 374 werd hij
tijdens een conflict over de opvolging van de bisschop van de stad zelf als kandidaat door het
volk voorgedragen. Ambrosius bleek een onwrikbaar pleitbezorger van de kerk: hoewel hij
voorstander was van een verbond tussen kerk en staat mocht laatstgenoemde zich echter niet
met kerkelijke zaken bemoeien. Ambrosius van Milaan is in 397 overleden en begraven in de
Basilica di Sant’Ambrogio in Milaan. In het aartsbisdom Milaan wordt de eredienst nog steeds
gecelebreerd volgens de Ambrosiaanse ritus.
De Utrechtse Vrouwen Schola is een niet-kerkelijk gebonden koor dat zowel in liturgisch
verband als daarbuiten optreedt. Dirigent Arnoud Heerings is tevens cantor van de Pauluskerk.

Week van Gebed voor de Eenheid van christenen 2019
Wereldwijd verbonden

Oecumenische viering
Datum zondag 20 januari 2019
Tijd 10.15 uur
Plaats Johannes de Doperkerk, Straatweg 146
De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden.
Deze gebedstraditie gaat terug op initiatieven van ruim honderdvijftig jaar geleden. Wereldwijd
bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen
we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
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Gang door de dienst

De liturgie in onze eredienst
Inleiding
Datum
Tijd
Plaats

ds. Harold Schorren
donderdag 16 mei 2019
20.00 uur
Pauluskerk

Iedere zondag volgen we een vast ritueel aan gebeden, gezangen,
stiltes en andere handelingen. We noemen dat de orde van dienst.
Misschien is het niet altijd helder waarom we de dingen doen, of waarom juist op dat
specifieke moment. Waarom krijgt de dominee een hand van de ouderling? Wat is het verschil
tussen een smeekgebed en een voorbede? Waarom hebben we geen schuldbelijdenis en
genadeverkondiging meer? En wat is de bedoeling van het lied tussen de lezingen? … en zo zijn
er nog veel meer vragen te bedenken, vragen die u misschien al tijden meedraagt. Het is
daarom goed om eens in de zoveel tijd opnieuw het licht te werpen op de eredienst, op de
liturgie die wij volgen. Alles begint al bij keuzes die lang geleden in onze gemeente gemaakt
zijn, zoals de keuze een liturgische gemeente te willen zijn. Daarbij horen de oecumenisch-protestantse orden die ons Dienstboek aanbiedt. Met deze keuze willen we recht doen aan en
inspiratie vinden in de rijke tradities van de vroege kerk. Door terug te grijpen op de voorreformatorische vormen van vieren lijkt de dienst in eerste instantie misschien “rooms”. Dat komt
natuurlijk omdat wij uit dezelfde bron putten, de traditie die we samen delen. Het is misschien
goed om te weten dat Luther zelf nooit de “mis”structuur overboord heeft gegooid. De vorm
is daarom ook protestants. En het is waardevol dat vele gelovigen van andere kerken zich in
onze diensten kunnen thuis voelen omdat zij de basisstructuur herkennen. Dat is oecumene.
Ds. Schorren zal ons mee nemen in een gang door de dienst. Op deze wijze zal wellicht het
vieren in de Pauluskerk nog een diepere lading krijgen.

Dauwtrappen

Een wandeling op Hemelvaartsdag
Datum
Tijd
Vertrekplaats
Eindpunt

donderdag 30 mei 2019
07.00 uur
Pauluskerk
Johannes de Doperkerk

We nodigen u van harte uit om op Hemelvaartsdag met ons mee te “dauwtrappen”. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ‘s nachts op om zingend en
blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. Zo vroeg
willen we u niet wakker maken. En blootsvoets hoeft niet. Zingen mag natuurlijk wel. We
vertrekken om 7.00 uur vanaf de Pauluskerk. Na een mooie wandeling door onze prachtige
omgeving gaan we ontbijten in de Johannes de Doperkerk.
Voor de wandelaars, maar ook voor de niet-wandelaars is er een oecumenische samenkomst in
de Johannes de Doperkerk. Om 8.15 uur is er inloop met koffie. Om 8.30 uur gaan we samen
aan tafel voor het ontbijt. Iedereen wordt gevraagd zijn eigen brood, muesli, vers geperst
sinaasappelsap en dergelijke mee te nemen, maar wellicht is het ook leuk iets mee te nemen
om met elkaar te delen. Dus houdt u niet in. Daarna is er een ochtendgebed.
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W.A. Mozart: Missa Brevis in D (KV 194)
Wie zingt mee?

Uitvoering zondag 16 juni 2019
Dirigent	Arnoud Heerings
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk
	Repetities zaterdagen 25 mei, 1 juni en 8 juni 2019
Generale zaterdag 15 juni 2019
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk
Opgeven	vóór 1 maart 2019 bij Marianne Davids
(m.davids@sdivad.nl / 0346-262692)
Op zondag 24 juni 2018 werd tijdens de dienst van Schrift & Tafel de “Kleine Orgelmesse” van
Joseph Haydn uitgevoerd. Een uitgebreide cantorij, drie strijkers, organist Diederik Bos en
sopraan Lieve Geuens die o.l.v. Arnoud Heerings prachtige muziek lieten horen. Het was een
bijzondere ervaring die ook de beleving van de dienst in hoge mate versterkte. En daarom zal
op 16 juni opnieuw een mis klinken. Dit keer een missa brevis (korte mis) van Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791). De Missa Brevis in D (KV 194) werd door Mozart voltooid op 8
augustus 1774. Het is geschreven voor koor, solisten (sopraan, alt, tenor, bas), strijkers, drie
trombones en basso continuo. Men gaat er vanuit dat dit werk geschreven is voor liturgisch
gebruik in de Kathedraal van Salzburg. De aartsbisschop Colloredo drong aan op een bondige
versie van de mis. Daarom heeft geen van de onderdelen een instrumentale prelude, zitten er
weinig fugatische gedeelten in het werk en is het meeste homofoon. Voor deze mis zoeken wij
zangers (m/v). Wie belangstelling heeft om mee te zingen, kan zich aanmelden bij Marianne
Davids. Gevraagd wordt een keer een cantorijrepetitie op dinsdagavond mee te doen om een
beeld te krijgen van je stem. Vervolgens krijgt iedereen de partituur om zo mogelijk zelf alvast
de noten te studeren. Tijdens de drie repetities proberen we met elkaar er prachtige muziek
van te maken. Zaterdag 15 juni is de generale repetitie. Het bijzondere aan dit project is dat we
deze muziek van Mozart niet op een concertpodium neerzetten maar onderdeel laten zijn van
de dienst, waarvoor Mozart de mis ook geschreven heeft.

Maaltijdverhalen uit het evangelie volgens Lucas
tijdens diensten van Schrift en Tafel

Data	zondagen 16 december 2018, 13 januari,
10 februari, 31 maart, 12 mei, 16 juni 2019
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk
Voorganger ds. Harold Schorren
Op 1e advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. Dat betekent o.a. dat we overstappen naar
de evangelist Lucas als leidend evangelie. In de taal van het gemeenschappelijk leesrooster
noemen we dat het C-jaar.
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Ds. Aalbers zal enkele inleidingen verzorgen over het evangelie
van Lucas (zie elders in dit jaarprogramma). Eén opvallend
gegeven in dit evangelie is dat er erg veel maaltijden zijn;
maaltijden waarop bijzondere ontmoetingen en gesprekken
plaats vinden.
Eens per maand vieren wij het Avondmaal in een Dienst van
Schrift & Tafel. Tijdens die diensten willen wij zo’n maaltijdverhaal centraal stellen. Hierdoor zal hopelijk ook steeds een
verhelderend nieuw verstaan van het Avondmaal geopenbaard
worden.
16 december
13 januari
10 februari
31 maart
12 mei
16 juni

Levi (Lucas 5:27-32)
Zalving (7:36-50)
5 broden, 2 vissen (9:10-17)
maaltijdgesprekken (14:1-14)
gelijkenis maaltijd (14:15-24)
gesprekken Avondmaal (22:24-38)

Coventry gebed

Middaggebed voor Vrede en Verzoening
Data Elke vrijdagmiddag
Tijd 12.15 uur
Plaats Pauluskerk (stiltehoek)
Voorgangers De viering wordt door een groep vrijwilligers geleid
Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste Coventry. In de
ruïnes van de vernietigde Kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers
gevonden die in een kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails. Daaruit is een wereldwijde
verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is
aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York. Het gebed wordt in ruim 200
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 juni 2018 is een groep uit de
Pauluskerk in Coventry geweest om ter plaatse meer over de achtergronden te horen. In de stiltehoek wordt iedere vrijdagmiddag het
gebed voor Vrede en Verzoening gebeden, van 12.15 uur tot 12.30 uur.
Dat gebeurt op hetzelfde moment op tal van andere plaatsen in ons
land, in Duitsland en andere plaatsen 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.
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Viering in de traditie van Taizé
Avondgebed

Data 	zondagen 26 augustus, 23 september, 28 oktober,
25 november 2018
		zondagen 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april,
26 mei, 23 juni 2019
Tijd 19.00 uur
Plaats Pauluskerk (stiltecentrum)
Elke vierde zondag van de maand, behalve in december en juli, is er in de Pauluskerk een viering
in de traditie van Taizé. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk, waar in 1940 een oecumenisch
klooster is opgericht, dat is uitgegroeid tot de bijzondere gemeenschap van nu. Momenteel
leven en werken er een honderdtal broeders uit verschillende landen en afkomstig uit diverse
kerkgenootschappen.
In de zomer wordt Taizé overspoeld door jongeren van overal in de wereld. Zij komen vanuit
allerlei religieuze richtingen om elkaar te ontmoeten, te reflecteren over de bronnen van het
geloof en samen te 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, aansluitend bij de tijd van het kerkelijk jaar of bij de
actualiteit.
De vieringen worden voorbereid door een klein groepje
gemeenteleden.
Contactpersoon is Ingrid Schriever. Telefoon: 0346-266241 of
e-mail: ischrieverspruit@gmail.com

12+ dienst
Data iedere laatste zondag van de maand
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk (predikantskamer)
Leiding Siwanthi Leijen
Iedere laatste zondag van de maand is er een speciale bijeenkomst voor de jongeren vanaf klas
1 van de middelbare school. Na het verlaten van de kindernevendienst ontstaat vaak een
zoekende periode. De zondagsdienst bij de volwassenen is soms nog best moeilijk te volgen en
hoe kan je de Bijbel nou vergelijken met jouw leventje nu, in de huidige maatschappij!? Alles lijkt
zo anders. En dan ben je ook nog op zoek naar de volwassen versie van jezelf...
Tijdens de 12+ dienst hebben we het over onderwerpen die herkenbaar zijn voor jongeren in
deze levensfase. We lezen, luisteren, bidden, onderzoeken, praten en creëren. Daarbij maken
we gebruik van de Bijbel en het Liedboek, maar ook smartphone, tablet, camera en andere
(moderne) middelen. Kom jij ook?
27

Excursies, wandelingen
Dagreis Amsterdam

Het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Joods Historisch Museum
Datum zaterdag 27 oktober 2018
Tijd vertrek 08.30 uur
Vertrekplaats Pauluskerk
Kosten ca. € 50,- (met museumjaarkaart)
Opgeven	vóór 13 oktober bij ds. Schorren
(h.h.schorren@gmail.com / 0346-266337)
Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een klein wonder:
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Het museum is een voormalige schuilkerk. Bezoekers gaan er
op ontdekking in een zeldzaam goed bewaard grachtenhuis uit de Gouden Eeuw. Smalle gangen
en trappen leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedsteden, om te
eindigen in wat letterlijk het hoogtepunt is van het museum: een complete kerk op zolder. De
kerk is gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar van het pand: de welgestelde katholieke
koopman Jan Hartman (1619-1668). Hij woonde er met zijn gezin in de periode dat openbare
katholieke vieringen in Nederland officieel verboden waren. De protestanten hadden in 1578 de
macht in de stad overgenomen. De rooms-katholieken – zo’n twintig procent van de Amsterdamse
bevolking in de zeventiende en achttiende eeuw – komen dan op het tweede plan. Zij kunnen
voor de mis niet meer terecht. ---> Het museum is vanwege de vele trappen slecht toegankelijk
voor mensen die slecht ter been zijn ---> Naaldhakken zijn in het museum niet toegestaan.
Het Joods Historisch Museum is een fraai en toonaangevend museum.
Gevestigd in vier monumentale synagogen midden in het Joods Cultureel
Centrum. Er wordt een uniek beeld gegeven van het Nederlandse joodse
leven in al haar facetten toen en nu.

Dagreis Hanzesteden Kampen en Zwolle
Ikonenmuseum en Museum de Fundatie

Datum zaterdag 11 mei 2019
Tijd vertrek 08.30 uur
Vertrekplaats Pauluskerk
Kosten ca. € 60,- (met museumjaarkaart)
Opgeven	vóór 15 april bij ds. Schorren
(h.h.schorren@gmail.com / 0346-266337)
Het Ikonenmuseum
Het Ikonenmuseum ligt op een prachtige historische plek in het monumentale centrum van de
oude Hanzestad Kampen. Het museum is gevestigd in een historisch klooster dat ooit deel
uitmaakte van het convent van de Minderbroeders. Het museumgebouw deed in die tijd dienst als
verblijfsruimte voor de monniken, de bovenverdieping was het dormitorium, hun slaapzaal.
28

en reizen
In 1472 ging het klooster in vlammen op. In 1490 was het klooster
eindelijk herbouwd. Na de Reformatie ontstond er in 1579 een
kleine stadsguerrilla tussen katholieken en protestanten.
De katholieken delfden het onderspit en de Minderbroeders
moesten de stad verlaten. Het kloostercomplex werd door de stad
geannexeerd. Nederland telt een aantal musea op het gebied van
christelijke en religieuze kunst. Het Ikonenmuseum Kampen
onderscheidt zich door louter iconen te tonen.
Museum de Fundatie
De collectie van ruim 11.000 objecten is opgebouwd uit een aantal –
overwegend particuliere – verzamelingen. De basis voor de collectie
werd gelegd door de kunstkenner Dirk Hannema (1895-1984). Zijn
collectie versmolt in de loop van de tijd met andere verzamelingen,
zoals die van het echtpaar De Graaff-Bachiene, kunstenaar Paul
Citroen, acteur Henk van Ulsen en longarts Willem Hogervorst. De
internationale collectie van Museum de Fundatie omvat oude kunst,
moderne en hedendaagse kunst, kunstnijverheid, niet-westerse kunst
en een kleine collectie etnografica.
In de collectie van Paul Citroen, die de periode 1900-1965 omvat,
bevinden zich werken van onder anderen Jacoba van Heemskerck,
Charley Toorop, Herman Kruyder, Jan Sluijters,
Carel Willink, Piet Ouborg, vroege werken van Appel, Jorn en Corneille, en uiteraard werk
van Citroen zelf.

Autorondrit Ouderen

Gezellig door de omgeving
Datum
Tijd
Vertrekplaats

zaterdag 25 mei 2019
09.30 uur
’t Heycop

In het voorjaar wordt er door de diaconie de jaarlijkse
autotocht voor ouderen georganiseerd. Ieder jaar is het
weer een feestje. Er wordt gezorgd voor een prachtige
route. We kunnen genieten van de natuur, de omgeving
en niet te vergeten van elkaar. Halverwege de route
drinken we met elkaar op een gezellige locatie een kopje
koffie met natuurlijk iets lekkers erbij. Daarna vervolgen
we de route en zijn we rond het middageten (uiterlijk
13.00 uur) weer in Breukelen.
29

Nacht van de Vluchteling

Landelijke wandeltocht in solidariteit
Datum nacht van zaterdag 15 juni op zondag 16 juni 2019
Tijd 00:00 uur
Plaats	Amsterdam
Opgeven 	vòòr 31 januari 2019 op bij Ans van der Velde
(vanderveldeans@gmail.com / 06-12611812)
Loop jij ook mee met de Nacht van de Vluchteling? In het holst van de
nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop
in verschillende provincies in het land. Er is een route van Rotterdam
naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem, van Utrecht naar Utrecht en
van Amsterdam (via Broek in Waterland) terug naar Amsterdam. Een
pittige maar onvergetelijke ervaring.
Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor noodhulp aan
vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor
oorlog, conflict en onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht voor vluchtelingen wereldwijd. De Nacht van de
Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer
dan veertig jaar inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.
Een recordaantal mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Maar liefst 65,6 miljoen
mensen hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig bestaan. Deze vluchtelingen
hebben dringend behoefte aan hulp, zoals schoon drinkwater, tentzeil en medische zorg. Met
je deelname kun je deze mensen helpen door je te laten sponsoren. Hoe meer geld je ophaalt,
hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen geven.
Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling jaarlijks de Nacht van de Vluchteling en is in die
jaren uitgegroeid tot een evenement van betekenis. In 2018 is door de 5.000 lopers een
recordbedrag van 1,6 miljoen euro opgehaald.
In 2019 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld
Vluchtelingendag, in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juni. Het startschot klinkt stipt
middernacht op vier startlocaties; in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De
deelnemers lopen 40 kilometer en doen er gemiddeld 8 tot 9 uur over en finishen de volgende
ochtend. Op zaterdag 15 juni is er ook een loop van 10 en 20 kilometer in Amsterdam.
Team Pauluskerk
Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als
Gemeente een groep te vormen, die samen voor dit goede
doel loopt. De afstand is in principe 40 km, maar we
hebben ervoor gekozen om 10 of 20 km. te lopen in
Amsterdam. Loop jij ook mee? Dat zou fantastisch zijn!
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Jeugd en jongeren
Kerststal bouwen

Een klus voor de bovenbouwers
Data woensdagen 7, 14, 21 en 28 november 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Opgeven	vóór 19 oktober bij Jeanine van Voskuilen
(jeaninevanvoskuilen@hotmail.com / 06-19919760)
Met hout een kerststalletje bouwen en dat vervolgens
schilderen, aankleden met stro en een kribbe en dan de
figuren maken die een rol spelen in het kerstverhaal: Maria
en Jozef, de os en de ezel, de herders en hun schapen, de
wijzen uit het oosten, de engel… en natuurlijk het kindje
Jezus voor in de kribbe.
De kerststalletjes zullen tentoongesteld worden in de
Pauluskerk, zodat iedereen jullie mooie resultaten kan zien.
Knutsel je mee? En zit je in de bovenbouw?
Geef je dan op vóór 19 oktober bij Jeanine van Voskuilen
(jeaninevanvoskuilen@hotmail.com / 06-19919760).

Kerstengeltjes maken

Onderbouwers vullen de kerstboom
Data woensdagen 21 en 28 november 2018
Tijd 15.00 uur
Plaats Bonifatiushuis
Opgeven	vóór 19 oktober bij Jeanine van Voskuilen
(jeaninevanvoskuilen@hotmail.com / 06-19919760)
Geen kerst zonder engeltjes. En wat is het mooi als er in
huis engeltjes staan of in de kerstboom hangen.
Heb je zin om samen te knutselen? En zit je in de onderbouw
Geef je dan op vóór 7 november bij Jeanine van Voskuilen
(jeaninevanvoskuilen@hotmail.com / 06-19919760).
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Weekendkamp

Voor jongeren van het voortgezet onderwijs
Datum vrijdag 22 maart t/m zondag 24 maart 2019
Vertrektijd 16.00 uur
Vertrekplaats Pauluskerk
Opgeven	vóór 1 februari 2019 bij Siwanthi Leijen
(siwanthivanderpol@hotmail.com / 06-10896435)
Hou je agenda vrij!!! Want op vrijdag 22 maart vertrekken we aan het eind van de middag voor
een weekendkamp ergens in Nederland. Een gezellig weekend met leeftijdsgenoten. Samen
koken en eten, goede gesprekken en een spannend programma. Waar we naar toe gaan blijft
nog een verrassing.
Heb je zin om mee te gaan? Geef je dan op. Het is een weekend van de Pauluskerk, maar
vrienden en vriendinnen zijn ook van harte welkom om mee te gaan.

Eieren beschilderen
Kleurrijk Pasen

Datum
Tijd
Plaats
Opgeven
		

woensdag 17 april 2019
13.30-15.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)
vóór zondag 14 april aanmelden bij Heinie de Kruijff
(info@studiohein.nl / 06-23700853)

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!

Ereveld Vol Leven
Jongeren gedenken

Datum zaterdag 4 mei 2019
Vertrektijd 11.30 uur
Vertrekplaats Pauluskerk
Tijd Loenen 13.30-15.00 uur
Plaats Loenen (Veluwe)
Opgeven	bij Nel van Houwelingen
(nvhouwelingen@gmail.com / tel.nr. 0346-250673)
Ieder oorlogsslachtoffer heeft een verhaal. Door deze verhalen te delen laten wij zien dat vrede,
vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Nationaal Ereveld Loenen verandert voor één
dag in een Ereveld Vol Leven. (https://ereveldvolleven.nl) .
Bij een deel van de graven staat een representant (stand-in) van dezelfde leeftijd. Om daarmee
zichtbaar te maken dat er werkelijk bij iedere grafsteen mensen horen zoals jij en ik. Op die
manier symboliseren zij op een unieke wijze de slachtoffers. Mensen zoals jij en ik, overal ter
wereld, ook van Nederlands Indië. Vaders, moeders, zonen en dochters. Veel burgers, maar ook
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militairen die door oorlogsgeweld het meest
kostbare gaven wat zij hadden, hun leven.
Ereveld Vol Leven is geen kopie van de traditionele
Dodenherdenking zoals wij die elk jaar in Nederland
kennen op 4 mei. Het is een nieuwe vorm van
herdenken ter ondersteuning van dat wat wij
kennen. Om mensen (en vooral ook jongeren) een
beeld te bieden waarin hopelijk duidelijk(er) wordt, wat de
gevolgen van oorlog zijn. Niet alleen voor diegenen die zijn gesneuveld door oorlogsgeweld,
maar ook voor de nabestaanden die achterbleven en de generaties die volgden. Op 4 mei 2019
willen we met een groep uit Breukelen stilstaan bij een leven, verloren door oorlog.

Pannenkoeken en Speurtocht

Een smakelijke afsluiting van het seizoen
Datum zondag 7 juli
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Opgeven	vóór maandag 1 juli 2019 bij Heinie de Kruijff
		 (e-mail: kindernevendienst@pauluskerk.nl / 06-23700853)
Zet het maar vast in je agenda: de pannenkoekenspeurtocht door Breukelen op zondagmiddag.
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. 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 Gespreks
Catechese
Leiding ds. Harold Schorren
Data 3 x 3 maandagen (in overleg)
Tijd 19.00 uur
Plaats Pauluskerk (predikantskamer)
Opgeven vóór 21 september (h.h.schorren@gmail.com / 0346-266337)
Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan de catechisatie. Een moeilijk woord… het
betekent dat we op een avond een uur samen komen om met
elkaar te spreken en te leren over kerk, Bijbel en geloof. En dat is
spannender dan je misschien denkt. Want wat kunnen de prachtige verhalen jou vertellen in je dagelijkse leven dat gevuld is met
school, sport, games, apps, teevee, vrienden, hobby’s en ga zo
maar door?
De kerk wil midden in je drukke leven een moment van rust bieden,
of dat nou op zondag is, op een avond catechese of gewoon thuis een stil
moment om na te denken. En we hopen in de kerk je ook een weg te kunnen leren die het leven
zo veel mooier maken kan. Een weg die liefde heet. In de verhalen over Jezus lezen we hoe
liefde mensen met elkaar verbindt. Mensen, die geen kansen krijgen of niet gehoord worden,
vinden bij Jezus een luisterend oor en een open hart; een nieuwe kans op geluk, liefde en leven.
Samen met jullie wil ik de mooie verhalen opnieuw lezen en verbinden met jullie leven. Het is
ook leren, maar zonder huiswerk. Het is leren door met elkaar te delen. Leren wat in het leven
van waarde is.
Ik wil je vragen om vóór 21 september door te geven of je wel of geen interesse hebt. Dat kan
via e-mail: h.h.schorren@gmail.com of 0346-266337. Dan kan ik kijken hoe groot de groep is en
of deze eventueel nog gesplitst wordt.

Belijdeniscatechese
Ik geloof

Leiding
Datum introductie
Data catechese
Tijd
Plaats

ds. Harold Schorren
woensdag 26 september 2018
6 avonden (in overleg)
20.00 uur
Pauluskerk (predikantskamer)

Belijdeniscatechisatie? Misschien hebt u of heb jij ooit wel eens overwogen om belijdenis te
doen, maar is het er nooit van gekomen. Misschien vindt u het een enorm grote stap om te
nemen. Het kan natuurlijk ook zijn, dat je je afvraagt waarom je belijdenis zou doen. Of u heeft
nog veel vragen over het geloof, over wat dat betekent voor je leven.
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groepen
Om eerst eens te proeven of het wat voor u of voor jou is,
bent u/jij van harte uitgenodigd voor de introductieavond op
woensdag 26 september 2018. Ds. Schorren zal dan een korte
uitleg geven van wat u kunt verwachten en u/jij kunt hem
bestormen met al uw vragen. Bent u dan nog steeds geïnteresseerd, dan spreken we een aantal avonden af om daadwerkelijk de diepte in te gaan.
In die bijeenkomsten wil ik graag samen met u praten over geloven en
leven, en over belijdenis doen. Leren van elkaar en leren wat de Bijbel ons biedt. Meedoen
aan de belijdenisgroep verplicht niet tot het doen van belijdenis. Dat is een keuze die in de loop
van het seizoen gemaakt wordt.
Vanuit het evangelie gezien, zijn wij als gemeente het lichaam van Christus. Met andere
woorden: Zijn werk op aarde dient door ons voortgezet te worden. Voor de gemeente is het
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

Ontmoeten en spreken over geloof en leven
Gespreksleiding ds. H.H. Schorren
Data	donderdagen 13 september, 11 oktober, 8 november,
13 december 2018
		donderdagen 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei,
13 juni, 11 juli, 8 augustus 2019
Tijd 14.30-16.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er seniorengespreksgroep. We komen
samen in de achterzaal van de Pauluskerk. Natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer
gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant
gesprek, dan is deze groep iets voor u.
Het afgelopen seizoen zijn we begonnen met het
bespreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis aan
de hand van het boek van ds. Jac. Goorhuis, “Geloof
belijden” (1991). Hiermee zijn we nog niet klaar. Er
zullen daarom nog enkele gespreksmiddagen zijn over
dit thema, afgewisseld of opgevolgd met thema’s, die
door de groep zelf worden aangedragen.
U bent van harte welkom. Kom gerust een keer kijken!
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Overige activiteiten
Jaarmarkt

met onze snuffel- en rommelmarkt
Datum zaterdag 15 juni 2019
Tijd 10.00-16.00 uur
Plaats Kerkplein
Iedere derde zaterdag in juni is er een grote jaarmarkt
in het centrum van Breukelen. Als Protestantse
gemeente Breukelen (Pauluskerk en Pieterskerk)
organiseren wij dan ook onze markt. Deze gezamenlijke
activiteit draagt mede bij aan onze saamhorigheid en aan
een financiële bijdrage voor enkele goede doelen. Tijdens de markt hebben wij naast de
Pieterskerk alle ruimte om kraampjes neer te zetten, met een Rad van Fortuin en een terras
waar o.a. vers gemaakte cake en gebak genuttigd kunnen worden met koffie/thee etc. In de
kraampjes treft u: tweedehands spullen, antiek, glas, een bijzonder raadspel, Pieterskerkwijn,
vers gemaakte wafels, een breed assortiment van boeken tot huisraad, enzovoort. De Pieterskerk kan op die dag ook worden bezichtigd. Tijdens uw verblijf wordt u door orgelmuziek in
nog mooiere sferen gebracht.
De markt wordt opgezet en bemand door vrijwilligers vanuit de beide kerkelijke gemeenten.
De opbrengst van de markt wordt in gelijke delen verdeeld tussen het onderhoud van de
kerkgebouwen en een of meerdere goede doelen. Ieder jaar wordt dit opnieuw bepaald. In het
verleden waren dit projecten in bijvoorbeeld: Indonesië, Brazilië, Hongarije en Ghana, de
hospices in Vleuten en Wilnis.
Zo is in 2018 € 3.119,- overgemaakt naar het project Dreamhouse in Indonesië om kinderen van
de straat te krijgen en op te leiden.
Ook in 2019 hopen we weer een gezellige en mooie dag te hebben. Welkom op zaterdag 15 juni.
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Naaicursus

voor en met vluchtelingvrouwen
Data
Tijd
Plaats

iedere woensdag
09.00-11.30 uur
Pauluskerk (achterzaal)

In het voorjaar van 2015 is n.a.v. het jaarthema “Kleur bekennen” en onze missie
“Een wereld andersom” het idee ontstaan om daadwerkelijk gestalte te geven aan deze
gedachte. Het idee van een naaicursus voor en met vluchtelingvrouwen ontstond. De achterliggende gedachte was om in contact te komen met deze vrouwen, 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 12 á 15 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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Herdenkingsbijeenkomsten
Herdenkingsdienst 4 mei
Datum
Tijd
Plaats

zaterdag 4 mei 2019
18.45-19.15 uur
Pauluskerk

4 Mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse
oorlogsslachtoffers herdenken. Herdacht worden allereerst
al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de
Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat
in de herdenking centraal gezien
de omvang en impact van deze oorlog voor ons land en onze samenleving.
In Breukelen vindt de jaarlijkse herdenkingsdienst, georganiseerd door de Werkgroep
Oecumene i.s.m. de Oranjevereniging Breukelen, op zaterdag 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
Tijd
Plaats

woensdag 15 augustus 2019
15.00-16.00 uur
Pauluskerk
Op 15 augustus 2019 vindt in de Pauluskerk in Breukelen een
herdenkingsbijeenkomst plaats voor de duizenden slachtoffers die
zijn gevallen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en
tijdens de daarop volgende Indonesische vrijheidsstrijd. Het is dit
jaar 74 jaar geleden dat Japan capituleerde en er een einde kwam
aan de oorlog in Zuidoost-Azië. De bijeenkomst is van 15.00 uur
tot 16.00 uur. Aansluitend wordt een krans gelegd bij het
“Gedenkteken voor de Gevallenen voor Vrede, Vrijheid en
Democratie”, Titus de Witplantsoen, in het centrum aan de
Straatweg in Breukelen.
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Kerkdiensten en
feestdagen
Iedere zondagmorgen eredienst om 10.00 uur
Iedere tweede zondag van de maand dienst van Schrift & Tafel
Iedere vierde zondag van de maand (excl. dec. en jul.) viering in de traditie van Taizé om 19.00 uur
Iedere vrijdagmiddag van 12.15-12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening
Iedere zondag: kinderoppas (0-4 jaar)
Iedere zondag (behalve in de zomervakantie): kindernevendienst (4-12 jaar)
Laatste zondag van de maand (behalve in de zomervakantie): 12+ dienst (12-15 jaar)
Startzondag.............................. zondag 2 september 2018........ 10.00 uur........................ Pauluskerk
Vredesdienst (+)....................... zondag 16 september 2018...... 10.00 uur........................ Pauluskerk
Allerheiligen.............................. zondag 28 oktober 2018........... 10.00 uur ....................... Pauluskerk
Dankdag gewas en arbeid ....... woensdag 7 november 2018.... 19.30 uur........................ Pauluskerk
Vespers Advent (+)................... dinsdag 4, 11, 18 dec 2018......... 19.15 uur......................... Pauluskerk
Kerstnacht ............................... maandag 24 december 2018.... 22.30 uur ....................... Pauluskerk
Kerstochtend ........................... dinsdag 25 december 2018....... 10.00 uur ....................... Pauluskerk
Dienst Eenheid (+).................... zondag 20 januari 2019............. 10.00 uur............Joh. de Doperkerk
Aswoensdag (+)....................... woensdag 6 maart 2019........... 19.30 uur........................ Pauluskerk
Vespers 40-dagen (+)............... dinsdag 12, 19, 26 maart
2, 9 en 16 april 2019................... 19.15 uur......................... Pauluskerk
Biddag gewas en arbeid .......... woensdag 13 maart 2019.......... 19.30 uur........................ Pauluskerk
Annunciatie (+)......................... zondag 24 maart 2019.............. 15.00 uur ....................... Pauluskerk
Palmzondag.............................. zondag 14 april 2019................. 10.00 uur ....................... Pauluskerk
Morgengebeden Stille Week... ma 15/4, di 16/4, wo 17/4........... 07.00 uur....................... Pauluskerk
Witte Donderdag (+)................ donderdag 18 april 2019........... 20.00 uur ...................... Pauluskerk
Goede Vrijdag (+)..................... vrijdag 19 april 2019.................. 21.00 uur ....................... Pauluskerk
Paasnacht (+)............................ zaterdag 20 april 2019.............. 22.00 uur ....................... Pauluskerk
Paasochtend ............................ zondag 21 april 2019.................. 10.00 uur ....................... Pauluskerk
Hemelvaart (+)......................... donderdag 30 mei 2019............ 09.00 uur ..........Joh. de Doperkerk
Pinksteren (+)........................... zondag 9 juni 2019.................... 11.00 uur ..................Boom & Bosch
(+) = oecumenische dienst
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Agenda 2018-2019
September				pag.
wo 12 sep
20.00 uur
Bewust Bijbel lezen
Pauluskerk (achterzaal)
21
do 13 sep
14.30 uur
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
35
zo 16 sep
10.00 uur
Oecumenische Vredesdienst
Pauluskerk
22
ma 17 sep
19.15 uur
Gebedsmoment Vredesweek
Pieterskerk
22
di 18 sep
19.15 uur
Gebedsmoment Vredesweek
Pauluskerk
22
wo 19 sep 19.15 uur
Gebedsmoment Vredesweek
Silo
22
do 20 sep
19.15 uur
Gebedsmoment Vredesweek
Witte Kerkje
22
vr 21 sep
19.15 uur
Gebedsmoment Vredesweek
Johannes de Doperkerk
22
zo 23 sep
19.00 uur
Viering in de traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)
27
wo 26 sep 20.00 uur
Introductieavond belijdeniscatechese
Pauluskerk (achterzaal)
34
do 27 sep
20.00 uur
Heilige ruimte
Pauluskerk
4
zo 30 sep
10.00 uur
12+ dienst
Pauluskerk (achterzaal)
27
Oktober
wo 3 okt
za 6 okt
zo 7 okt
wo 10 okt
do 11 okt
za 27 okt
zo 28 okt
zo 28 okt

20.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
08.30 uur
10.00 uur
19.00 uur

Film “Wadjda”, Amnesty International
Voorstelling Kinderboekenweek
Gaudi Kwartet
Bewust Bijbel lezen
Seniorengespreksgroep
Dagreis Amsterdam
12+ dienst
Viering in de traditie van Taizé

Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek vanaf Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (stiltecentrum)

12
12
13
21
35
28
27
27

November
wo 7 nov
do 8 nov
zo 11 nov
wo 14 nov
wo 14 nov
do 15 nov
zo 18 nov
wo 21 nov
wo 21 nov
zo 25 nov
zo 25 nov
zo 25 nov
wo 28 nov
wo 28 nov

15.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
11.30 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Kerststal bouwen
Seniorengespreksgroep
Bach Cantate
Kerststal bouwen
In therapie bij Lucas (Bewust Bijbel lezen)
Rebible
Opening expositie Marijke de Jong-Brink
Engeltjes maken
Kerststal bouwen
Sara Crombach– piano
12+ dienst
Viering in de traditie van Taizé
Engeltjes maken
Kerststal bouwen

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

31
35
13
31
18
6
9
31
31
14
27
27
31
31

December
zo 2 dec
do 6 dec
wo 12 dec
do 13 dec
zo 16 dec
zo 16 dec

15.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
va. 16.00

Gregoriaanse vespers over Ambrosius
Sytze de Vries: Jozef, man met het licht
In therapie bij Lucas (Bewust Bijbel lezen)
Seniorengespreksgroep
Maaltijdverhaal evangelie volgens Lucas
Kerstwandeling

Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Landgoed Nyenrode

23
5
18
35
25
18

40

vr 21 dec
za 22 dec
zo 23 dec

18.30-21.00
20.00 uur
10.00 uur

Lichtjesavond
Kerstconcert ”Young Voices”
12+ dienst

Pauluskerk e.a. kerken
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)

7
15
27

Januari
wo 9 jan
do 10 jan
zo 13 jan
zo 20 jan
do 24 jan
zo 27 jan
zo 27 jan

20.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Bewust Bijbel lezen
Seniorengespreksgroep
Maaltijdverhaal evangelie volgens Lucas
Oecumenische Dienst Gebed Eenheid
Hindoeïsme
12+ dienst
Viering in de traditie van Taizé

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

21
35
25
23
19
27
27

Februari
zo 3 feb
wo 6 feb
zo 10 feb
wo 13 feb
do 14 feb
vr 15 feb
zo 17 feb
zo 17 feb
wo 20 feb
zo 24 feb
zo 24 feb

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

Bach Cantate
Matthias Rouw: Woestijnvaders
Maaltijdverhaal evangelie volgens Lucas
In therapie bij Lucas (Bewust Bijbel lezen)
Seniorengespreksgroep
Bijbels Culinaire Workshop
Opening expositie Atelier Buitengewoon
Winterreise van Schubert
De Psalmen gaan van mond tot mond…
12+ dienst
Viering in de traditie van Taizé

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

13
7
25
18
35
8
10
15
19
27
27

Maart
di 12 mrt
do 14 mrt
vr 15 mrt
zo 17 mrt
di 19 mrt
wo 20 mrt
vr 22 mrt
zo 24 mrt
di 26 mrt
wo 27 mrt
zo 31 mrt
zo 31 mrt

18.30 uur
14.30 uur
20.00 uur
15.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
16.00 uur
19.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Sobere maaltijd 40-dagentijd
Seniorengespreksgroep
Leerlingenavond Lieve Geuens
Academie Muzikaal Talent
Sobere maaltijd 40-dagentijd
In therapie bij Lucas (Bewust Bijbel lezen)
Weekendkamp 22-24 mrt
Viering in de traditie van Taizé
Sobere maaltijd 40-dagentijd
Theologie “Jesus Christ Superstar”
12+ dienst
Maaltijdverhaal evangelie volgens Lucas

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Vertrek vanaf Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk

20
35
16
16
20
18
32
27
20
20
27
25

April
di 2 apr
wo 3 apr
vr 5 apr
za 6 apr
di 9 apr
wo 10 apr

18.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
20.00 uur

Sobere maaltijd 40-dagentijd
Film “Jesus Christ Superstar”
Musical “Op zoek naar Judas”
Musical “Op zoek naar Judas”
Sobere maaltijd 40-dagentijd
Bewust Bijbel lezen

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

20
17
21
21
20
21
41

do 11 apr
di 16 apr
wo 17 apr
zo 28 apr
zo 28 apr

14.30 uur
18.30 uur
13.30 uur
10.00 uur
19.00 uur

Seniorengespreksgroep
Sobere maaltijd 40-dagentijd
Eieren beschilderen
12+ dienst
Viering in de traditie van Taizé

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

35
20
32
27
27

Mei
za 4 mei
za 4 mei
wo 8 mei
do 9 mei
za 11 mei
zo 12 mei
zo 12 mei
do 16 mei
vr 17 mei
za 18 mei
zo 19 mei
za 25 mei
za 25 mei
zo 26 mei
zo 26 mei
zo 26 mei
do 30 mei

11.30 uur
18.45 uur
20.00 uur
14.30 uur
08.30 uur
10.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
10.00-16.00
10.00-16.00
12.00-16.00
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur
19.00 uur
07.00 uur

Ereveld Vol Leven
Herdenkingsdienst 4 mei
Bewust Bijbel lezen
Seniorengespreksgroep
Dagreis Kampen en Zwolle
Maaltijdverhaal evangelie volgens Lucas
Bach Cantate
Gang door de dienst
Kunstronde
Kunstronde
Kunstronde
Repetitie Missa Brevis Mozart
Autorondrit Ouderen
12+ dienst
Opening expositie Annalies van Eerde
Viering in de traditie van Taizé
Dauwtrappen

vertrek vanaf Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek vanaf Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
vertrek vanaf ‘t Heycop
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
vertrek Pauluskerk

32
38
21
35
28
25
13
24
9
9
9
25
29
27
11
27
24

Juni
za 1 jun
zo 2 jun
za 8 jun
wo 12 jun
do 13 jun
za 15 jun
za 15 jun
za 15 jun
zo 16 jun
zo 16 jun
zo 23 jun
zo 30 juni

10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
vanaf 10.00
00.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Repetitie Missa Brevis Mozart
Kleurrijke Maaltijd
Repetitie Missa Brevis Mozart
Bewust Bijbel lezen
Seniorengespreksgroep
Generale repetitie Missa Brevis Mozart
Jaarmarkt
Nacht van de Vluchteling
Maaltijdverhaal evangelie volgens Lucas
Mozart, Missa Brevis in D
Viering in de traditie van Taizé
12+ dienst

Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Kerkplein
Amsterdam
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)

25
8
25
21
35
25
36
30
25
25
27
27

Juli
zo 7 jul
do 11 jul

15.00 uur
14.30 uur

Pannenkoeken en Speurtocht
Seniorengespreksgroep

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)

33
35

Augustus
do 8 aug
do 15 aug
zo 25 aug

14.30 uur
15.00 uur
19.00 uur

Seniorengespreksgroep
Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus
Viering in de traditie van Taizé

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)

35
38
27
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Contactgegevens
Predikant
Ds. drs. H.H. Schorren
Keizerskroon 5
3621 RS Breukelen
0346-266337
predikant@pauluskerkbreukelen.nl
Scriba
Ds. D.E.E. Figee
De Angstel 532
3621 WN Breukelen
0346-262912
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkgebouw Pauluskerk
Bezoekadres:
Straatweg 37
3621 BG Breukelen
0346-261270
Postadres:
W. van Collenstraat 1
3621 CK Breukelen
www.pauluskerkbreukelen.nl
www.facebook.com/pauluskerkbreukelen

Vakanties scholen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie 2019

20 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
23 februari t/m 3 maart 2019
27 april t/m 5 mei 2019
20 juli t/m 1 september 2019

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