Petrus en Paulus Vespers

V. Deus, in adiutorium meum intende.

V. God, kom mij te hulp.

(Ps 69/70, 2)

R. Heer, haast U mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Alleluia.

Utrechtse Vrouwenschola

Hymnus
Aurea luce et decore roseo, lux lucis,
omne perfudisti saeculum, decorans
caelos inclito martyrio hac sacra die, quae
dat reis veniam.

Hymne
Met gouden licht en rozenrode glans
hebt Gij, o Licht van licht, de wereld
overstraald. Gij siert de hemel met de
roem van martelaren op deze hoge dag,
die zondaars vrijspraak geeft.

Ianitor caeli, doctor orbis pariter, iudices
saecli, vera mundi lumina, per crucem
alter ense triumphans, vitae senatum
laureati possident.

De portier des hemels en ook de leraar van
de aarde, de rechters van de wereld en haar
ware lichten, beiden zetelen gelauwerd in
des hemels hof, de een door de triomf van
’t kruis, de ander die van ’t zwaard.

O Roma felix, quae tantorum principum
es purpurata pretioso sanguine, non
laude tua, sed ipsorum meritis excellis
omnem mundi pulchritudinem.

Gelukkig Rome, gepurperd met het kostbaar
bloed van zo verheven prinsen! Niet door
uw eigen roem, maar door hun verdiensten
wint uw schoonheid het van alle pracht der
wereld.

Olivae binae pietatis unicae, fide devotos,
spe robustos maxime, fonte repletos
caritatis geminae post mortem carnis
impetrate vivere.

Twee olijven van één en dezelfde liefdesstam, verkrijg voor de gelovigen, de sterken
in de hoop, hen die zijn gedrenkt in twee
liefdesbronnen, na de lichamelijke dood het
ware leven.
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Sit Trinitati sempiterna gloria, honor,
potestas atque iubilatio, in unitate, cui
manet imperium ex tunc et modo per
aeterna saecula. Amen.

De Drievuldigheid zij eeuwig alle lof, eer
en macht en jubelzang, die drie in één is,
Hem blijft steeds de macht zoals vanouds
en nu, door alle eeuwen heen. Amen.

Antiphona 1
Annuntiaverunt inter gentes gloriam
Domini, in omnibus populis mirabilia eius.

Antifoon 1
Zij hebben onder de heidenen Gods roem
verkondigd, onder alle volken zijn wondere
daden.

Psalmus 116 (117)
Laudate Dominum, omnes gentes,
Collaudate eum, omnes populi.

Psalm 116 (117)
Loof nu de Heer alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volkeren rondom.

Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius, *
Et veritas Domini manet in aeternum

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond
heeft; de trouw van de Heer houdt stand
in eeuwigheid.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et
semper, *
et in sæcula sæculorum. Amen.

Zoals het was in het begin, en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Antiphona 1
Annuntiaverunt inter gentes gloriam
Domini, in omnibus populis mirabilia eius.

Antifoon 1
Zij hebben onder de heidenen Gods roem
verkondigd, onder alle volken zijn wondere daden.

Antiphona 2
Tu es Petrus, et super hanc petram
aedificabo Ecclesiam meam.

Antifoon 2
Gij zijt Petrus en op deze rots
zal ik mijn kerk bouwen.

Psalmus 147 (147B)
Lauda, Ierusalem, Dominum;
Collauda Deum tuum, Sion.

Psalm 147 (147B)
Loof de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God!

Quoniam confortavit seras portarum
tuarum, *
benedixit filiis tuis in te.

Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.
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Qui ponit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.

Qui emittit eloquium suum terrae, *
velociter currit verbum eius.

Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Qui dat nivem sicut lanam,
pruinam sicut cinerem spargit.

De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol,
en rijp strooit Hij uit als as.

Mittit crystallum suam sicut buccellas; *
ante faciem frigoris eius quis sustinebit?

Hij werpt de hagel als broodkruimels weg,
Wie zal bestaan voor het aangezicht van
zijn kou?
Hij fluistert een woord en het ijs wordt
weer zacht, Hij ademt er op en de stroom
gaat verder.
Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël.

Emittet verbum suum et liquefaciet ea,
flabit spiritus eius, et fluent aquae.
Qui annuntiat verbum suum Iacob *
iustitias et iudicia sua Israel.
Non fecit taliter omni nationi,
et iudicia sua non manifestavit eis.

Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld, geen ander maakte Hij zijn wegen
bekend.

Gloria Patri, et Filio, *
et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader, en de Zoon,
en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antiphona 2
Tu es Petrus, et super hanc petram
aedificabo Ecclesiam meam.

Antifoon 2
Gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn
kerk bouwen.

Antiphona 3
Tu es vas electionis sancte Paule
Apostole, predicator veritatis in universo
mundo.

Antifoon 3
Gij zijt een uitverkoren vat, heilige apostel
Paulus, prediker der Waarheid in heel de
wereld.

Canticum (Eph. 1, 3-10)
Benedictus Deus et Pater Domini nostri
Iesu Christi, qui benedixit nos in omni
benedictione spiritali in caelestibus in
Christo,

Lofzang (Efeze 1, 3-10)
Gezegend is God, de Vader van onze Heer
Jezus Christus, die ons in de hemelen
heeft gezegend met alle geestelijke
zegen.
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Sicut elegit nos in ipso ante mundi
constitutionem, ut essemus sancti et
immaculati *
in conspectu eius in caritate.

In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de
grondlegging der wereld, om heilig en
vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.

Qui praedestinavit nos in adoptionem
filiorum per Iesum Christum in ipsum,
secundum beneplacitum voluntatis suae,

In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn
kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,

In laudem gloriae gratiae suae, *
in qua gratificavit nos in Dilecto,

tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de
Geliefde,
in wie wij de verlossing hebben door zijn
bloed, de vergiffenis der zonden,

In quo habemus redemptionem per
sanguinem eius, remissionem
peccatorum,

Lectio brevis
Paulus servus Christi Iesu, vocatus
Apostolus, segregatus in evangelium Dei,
quod ante promiserat per prophetas suos
in scripturis sanctis de Filio suo: omnibus
qui sunt Romae dilectis Dei, vocatis
sanctis: gratia vobis et pax a Deo Patre
nostro et Domino Iesu Christo.

Korte lezing
Paulus, dienaar van Jezus Christus, geroepen tot apostel en afgezonderd voor Gods
evangelie dat Hij vroeger beloofd had
bij monde van zijn profeten in hun heilige
geschriften over zijn Zoon. Aan allen die te
Rome zijn: geliefden Gods, geroepen heiligen: genade aan jullie en vrede van God
onze Vader en onze Heer Jezus Christus.

Homilia

Korte overweging

Responsorium
Tu es pastor ovium, princeps
Apostolorum; tibi tradidit Deus omnia
regna mundi: Et ideo tibi traditae sunt
claves regni caelorum. Quodcumque
ligaveris super terram, erit ligatum et in
caelis; et qoudcumque solveris super
terram, erit solutum et in caelis.

Responsorie
Gij zijt de herder der schapen, eerste der
apostelen, aan u heeft God alle koninkrijken
der aarde onderworpen. En aan u zijn de
sleutels van het hemelrijk gegeven. Wat gij op
aarde zult binden zal ook in de hemel
gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op
aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Secundum divitias gratiae eius, qua
superabundavit in nobis, *
in omni sapientia et prudentia

dankzij de rijkdom van zijn genade. Die
heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.

Notum faciens nobis mysterium voluntatis
suae, secundum beneplacitum eius,

Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit
doen kennen, volgens zijn welbehagen,

Quod proposuit in eo, *
in dispensationem plenitudinis
temporum:

die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden:

Antiphona ad Magnificat
Gloriosi principes terrae, quomodo in vita
sua dilexerunt se, ita et in morte non sunt
separati.

Psalm 113
De roemrijke vorsten der wereld, die elkaar
bij leven hebben liefgehad, zijn ook in de
dood niet gescheiden.

recapitulare omnia in Christo, quae in
caelis et quae in terra.

het heelal in Christus onder één Hoofd te
brengen, alle wezens in de hemelen en alle
wezens op aarde, in Hem.

Canticum Beatæ Mariæ Virginis
Magnificat anima mea Dominum.

Lofzang van Maria (Lucas 1, 46 - 55)
Hoog prijst mijn ziel de Heer.

Gloria Patri et Filio *
et Spiritui Sancto

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest

Et exsultavit spiritus meus: *
in Deo salvatore meo.

En mijn geest jubelt
in God mijn redder.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in sæcula sæculorum. Amen.

Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes,

Want hij heeft omgezien naar de geringheid
van zijn dienstmaagd: zie, van nu af prijzen
mij alle geslachten zalig.

Antiphona 3
Tu es vas electionis sancte Paule
Apostole, predicator veritatis in universo
mundo.

Antifoon 3
Gij zijt een uitverkoren vat, heilige apostel
Paulus, prediker der Waarheid in heel de
wereld.

Quia fecit mihi magna qui potens est:*
et sanctum nomen eius.

Want hij die machtig is, heeft grote dingen
aan mij gedaan en heilig is zijn Naam.

Et misericordia eius in progenies et
progenies timentibus eum.

Zijn barmhartigheid gaat van geslacht
op geslacht voor hen die Hem vrezen.

Fecit potentiam in brachio suo: *
dispersit superbos mente cordis sui;

Met kracht heeft Hij zijn arm verheven,
de trotsen van hart sloeg Hij uiteen.
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Deposuit potentes de sede:
et exaltavit humiles;

Machtigen haalde Hij neer van de troon
en geringen heeft hij verheven.

Esurientes implevit bonis *
et divites dimisit inanes.

Behoeftigen heeft Hij overladen met gaven
en rijken met lege handen weggezonden.

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiæ,

Opgenomen heeft Hij Israël, zijn dienaar,
zijn barmhartigheid indachtig.

Sicut locutus est ad patres nostros, *
Abraham et semini eius in sæcula.

Zoals Hij tot onze vaderen gesproken heeft:
tot Abraham en zijn zaad voor altijd.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto,

Eer aan de Vader en de Zoon:
en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et
semper, *
et in sæcula sæculorum. Amen.

Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Antiphona ad Magnificat
Gloriosi principes terrae, quomodo in vita
sua dilexerunt se, ita et in morte non sunt
separati.

Psalm 113
De roemrijke vorsten der wereld, die elkaar
bij leven hebben liefgehad, zijn ook in de
dood niet gescheiden.

Preces
V. Christum, qui Ecclesiam suam super
fundamentum Apostolorum et
prophetarum aedificavit, fidenter deprecemur:
R. Populo tuo Domine subveni.
V. Tu, qui Simonem piscatorem vocasti ut
piscator hominum fieret, operarios
eligere ne desinas, ut multido gentium
salvetur.
R. Populo tuo Domine subveni.
V. Tu, qui tempestati maris imperasti, ne
discipulorum navis mergeretur, Ecclesiam
tuam ab omni perturbatione defende, et
domnum apostolicum robora.
R. Populo tuo Domine subveni.
V. Tu, qui post resurrectionem gregem
tuum dispersum circa Petrum collegisti,
universam plebem tuam, bone Pastor, in
unum congrega ovile.

Gebeden
V. Laten wij Christus, die zijn kerk heeft
gebouwd op het fundament der apostelen
en profeten, vol vertrouwen bidden.
R. Heer, kom uw volk te hulp.
V Gij, die Simon de visser hebt geroepen
opdat hij visser van mensen zou worden,
houd niet op arbeiders te kiezen, opdat
een menigte van mensen zal worden gered.
R.Heer, kom uw volk te hulp.
V Gij, die de storm op het meer hebt geboden zodat het schip van de leerlingen niet
zou vergaan, verdedig uw kerk tegen alle
beroering en geef sterkte aan de paus.
R, Heer, kom uw volk te hulp
V Gij, die na uw verrijzenis uw verstrooide
kudde bijeengebracht hebt rond Petrus, verzamel heel uw volk, goede herder, in één
schaapsstal
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R. Populo tuo Domine subveni.
V. Tu, qui Paulum apostolum misisti ad
gentes evangelizandas, fac ut verbum
salutis omni creaturae praedicetur.
R. Populo tuo Domine subveni.
V. Tu, qui claves regni caelorum Ecclesiae
tuae commisisti, aperi portas caeli
omnibus qui, in vita sua, misericordiae
tuae confisi sunt.
R. Populo tuo Domine subveni.

R. Heer, kom uw volk te hulp.
V. Gij die de apostel Paulus hebt gezonden
om aan de heidenen de blijde boodschap
te brengen, geef dat het woord des heils
aan elk schepsel wordt verkondigd.
R. Heer, kom uw volk te hulp.
V Gij, die de sleutels van het hemelrijk aan
de kerk hebt toevertrouwd, open de hemelpoort voor allen die in hun leven op uw
barmhartigheid hebben vertrouwd.
R. Heer, kom uw volk te hulp.

Celebrans
Et nunc orationem, quam Christus
Dominus nos docuit, omnes simul
dicamus:

Voorganger
Laat ons dan nu samen het gebed bidden
dat Christus de Heer ons geleerd heeft:

Pater noster, qui es in caelis:
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum;
Fiat voluntas tua,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis
hodie; et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus
nostris;
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.

Onze Vader die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Oratio
Da nobis, quaesumus, Domine Deus
noster, beatorum Apostolorum Petri et
Pauli intercessionibus sublevari, ut per
quos Ecclesiae tuae superni muneris
rudimenta donasti, per eos subsidia
perpetuae salutis impendas. Per
Dominum nostrum Iesum Christum,
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia
saecula saeculorum.

Gebed
Geef ons, bidden wij, Heer onze God,
ondersteuning door de voorspraak van uw
apostelen Petrus en Paulus. In hen hebt gij
de grondslag gelegd van uw hemelse gaven. Geef ons ook door hen uw hulp om de
eeuwige redding te bereiken. Door onze
Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U
leeft en heerst in de eenheid van de heilige
Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.

8

Over de vesper
De Utrechtse Vrouwenschola zingt de eerste vespers van Petrus en Paulus. Het leek
het koor toepasselijk omdat Breukelen niet alleen een Pauluskerk heeft maar ook een
Petruskerk (ook wel Dorps- of Pieterskerk genoemd). Tijdens deze Eerste Vespers die
doorgaans op 28 juni aan de vooravond van het Hoogfeest van Petrus en Paulus gezongen wordt, herdenken we deze beide Apostelen.

R. Amen
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

V. De Heer zij met u.
R. En met uw geest.

V. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

V. Zegene u de almachtige God,
Vader, et Zoon, en Heilige Geest.

De christelijke traditie heeft ook vanaf het begin Petrus en Paulus als onlosmakelijk
voorgesteld, ook al had ieder een andere zending te vervullen: Petrus beleed als eerste het geloof in Christus, Paulus ontving de gave de rijkdom van het geloof te verdiepen. Petrus stichtte de eerste gemeenschap van Christenen, die uit het uitverkoren
volk voortkwamen, Paulus werd de apostel van de heidenen. In Rome heeft de band,
die Petrus en Paulus in hun zending heeft verenigd, al vanaf de eerste eeuwen een
zeer specifieke betekenis gekregen. Zo werden Petrus en Paulus als de stichters van
de Kerk van Rome gezien. Hoezeer ze als mensen van elkaar verschilden en hoewel
hun onderlinge verhoudingen niet zonder spanningen waren, werkten beiden met
verschillende charismen voor dezelfde zaak: de opbouw van de Kerk van Christus.

R. Amen.
V. Ite in pace.
R. Deo gratias.

Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae: Vita
dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae..
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende:
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

V. Ga heen in vrede.
R. Dank aan God.

Wees gegroet
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en
onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij,
ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken
wij, zuchtend en wenend in dit tranendal.
Daarom dan, onze Voorspreekster, sla op
ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na
deze ballingschap, Jezus, de gezegende
vrucht van uw schoot. O goedertieren, o
liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
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Simon, een visser uit Galilea, was een van de eerste volgelingen van Jezus van Nazareth. Hij kreeg van Hem de bijnaam Petrus, afgeleid van het Griekse woord 'Petra' dat
'Rots' betekent. Christus zei tegen Simon nadat hij Hem had erkend als de Zoon van
God: ‘Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen.’ Petrus wordt gezien als de stichter en eerste leider van de katholieke kerk, en zijn opvolgers, de pausen, zijn de sleutelbewaarders. Petrus kwam uit Jeruzalem en werd in Rome door keizer Nero, omdat hij vreemdeling was, veroordeeld tot de doodstraf aan het kruis. Petrus voelde zich niet waardig om op dezelfde wijze als zijn voorganger te sterven en
verkoos daarom met zijn hoofd naar beneden aan het kruishout genageld te worden.
Afkomstig uit een joodse familie uit Zuid-Turkije was Saulus, zijn oorspronkelijke
naam, genaturaliseerd als Romeins staatsburger. Hij kreeg een opleiding in de
tempelschool te Jeruzalem en was als joodse Farizeeër streng in de leer en overtuigd
christenvervolger. Nadat hij op de weg naar Damascus door het goddelijke licht
verblind ter aarde was gestort, bekeerde hij zich tot het christendom en werd hij door
het college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Na zijn bekering
veranderde hij zijn naam in Paulus (de Geringe). Het was zijn missie om Christus aan
de niet-joden te verkondigen. In Jeruzalem werd hij wegens ‘godslastering’ door het
Sanhedrin ter dood veroordeeld. Omdat hij Romeins burger was beriep hij zich op zijn
recht om bij de keizer in hoger beroep te gaan. In Rome kreeg hij verlof op zichzelf te
wonen met een soldaat die hem bewaakte. In zijn huis ontving hij de leiders van de
joodse gemeenten en verkondigde hun het christelijk evangelie. Uiteindelijk werd hij
tijdens de christenvervolging onder Nero in de kerker geworpen en vervolgens aan de
Via Ostia met het zwaard onthoofd.
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Wij weten uit zijn brieven dat Paulus allesbehalve een geweldige redenaar was; Het
succes van zijn apostolaat heeft vooral te maken met zijn persoonlijke engagement
bij de verkondiging van het Evangelie en met zijn totale overgave aan Christus. Een
overgave waarbij hij niet bang was voor gevaren, moeilijkheden en vervolging.

elkaar ontmoeten tijdens concerten, lezingen, vergaderingen, werkgroepen, catecheses, en studie- en thema-avonden. Ook is de kerk drie dagen in de week open voor
ontmoeting, om exposities te bekijken of in stilte een kaarsje te branden.

Paulus bevestigt als van fundamenteel belang dat Christus begonnen is met een
nieuwe wijze om God te vereren, een nieuwe eredienst. Deze bestaat erin dat de levende mens zélf een aanbidding wordt, ‘offer’ tot in het eigen lichaam. Er dienen nu
geen dingen meer aan God geofferd te worden. Het is ons eigen bestaan dat een lofzang voor God moet worden. Maar hoe gebeurt dit? Wij krijgen het antwoord: ‘Stem
uw gedrag niet af op deze wereld. Laat u omvormen door uw wijze van denken te
vernieuwen. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil’ (Rom. 12, 2).
Paulus zegt ons: de wereld kan niet vernieuwd worden zonder nieuwe mensen.
De Utrechtse Vrouwen-Schola
De Utrechtse Vrouwen Schola bestaat uit circa tien vrouwen; op het repertoire staat
voornamelijk gregoriaans. De schola is opgericht in oktober 1987, door Ike de Loos en
Marie-Louise Egbers; deze laatste had gedurende de eerste negen jaar de muzikale
leiding. Zij is er met de schola in geslaagd de schoonheid van het gregoriaans, gezongen door vrouwen, onder de aandacht te brengen. Na Marie-Louise dirigeerden achtereenvolgens Norbert Bartelsman en Ike de Loos († maart 2010) de Schola. Sinds
maart 2011 leidt Arnoud Heerings de schola. Het koor is niet kerkelijk gebonden.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Als je interesse hebt om mee te zingen, of eens
wilt komen kijken en luisteren tijdens een repetitie, neem dan contact op.
http://utrechtsevrouwenschola.dyndns.org utrechtsevrouwenschola@hotmail.com
Arnoud Heerings
Arnoud Heerings is verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Hier
geeft hij o.a. de vakken gregoriaans, liturgie en geschiedenis van de klassieke muziek.
Hij studeerde muziekwetenschappen in Utrecht (met aantekening koordirectie) en is
als dirigent/zanger verbonden aan diverse koren en ensembles. Het repertoire dat bij
hem op de lessenaar staat, varieert van gregoriaans tot modern. Arnoud is cantor van
de Pauluskerk.
De Pauluskerk
De Pauluskerk is een open, vooruitstrevende gemeente die gelovig op weg is, en waar
ieder mens tot zijn recht komt. Met respect voor de aloude traditie van de Kerk richten wij ons ook op de wereld en staan we open voor woorden en ideeën van buiten
vanuit de overtuiging dat God zich overal laat vinden. Oecumene staat daarom ook
hoog in het vaandel.
De naam zegt het al, onze gemeente heeft haar diensten in de Pauluskerk. Maar de
kerk is meer dan alleen een plek voor kerkdiensten. Het is ook de plek waar mensen
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Predikant consulent: ds. B. Aalbers
Scriba:
Corinth van Schaik / 06-53792347
Website:
www.pauluskerkbreukelen.nl
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