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Voorwoord
Paulus, een omgekeerde wereld
Het is nu 2019 en al sinds het begin van de
jaartelling zien veel mensen dat de wereld
eigenlijk zou moeten kantelen. Paulus was
een van de eersten die dit benoemde. Omdat
het voor de Pauluskerk ook een helder
uitgangspunt is, hebben we voor het seizoen
2019-2020 hier extra veel aandacht voor,
kortom een PAULUSjaar. Met daarop direct
de vraag: wie is die Paulus, die apostel der
heidenen wordt genoemd? Met thema-avonden, reis, muziek e.d. willen we hem van
verschillende kanten benaderen, ontmoeten
en beter leren kennen.
Vanuit deze thematiek hebben we ons
programma opgezet en natuurlijk ook weer
enkele goede bekenden opgenomen bij de
activiteiten.
Ons jaarprogramma bevelen wij u van harte
aan en wij hopen dat u aan een of meerdere
bijeenkomsten zult deelnemen. Het doel is
dat geloof, leven en cultuur elkaar weer
ontmoeten, omdat ze niet te scheiden zijn.
Lezingen, thema-avonden, concerten,
exposities, reisjes, gespreksgroepen,
catechese, knutselen… voor ieders wat wils
lijkt het.
Het jaarthema is “Een omgekeerde wereld”,
dit komt vanuit Paulus’s eigen woorden, u ziet
het ook in onze eigen Pauluskerk terug. In
ontmoeting met hemel en aarde streven wij
naar een wereld andersom. Ook hiervoor
geldt dat we ons bevinden tussen werkelijkheid en wenselijkheid, tussen wat we al zijn en
wat we zouden willen zijn.

Deze wereld omgekeerd.
Omschreven door Huub Oosterhuis
Nieuwe Liedboek 1001
De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staan aangeschreven,
zal Gods woord niet overleven Hij wiens kracht in onze zwakheid woont,
beschaamt de ogen van de sterken.
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woning heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen;
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was zal vader zijn,
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft dat deze droom het houdt:
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt hij zal zijn ogen niet geloven.
Commissie Geloof en Cultuur
Marieke Versluys, Jenny Wiersema,
ds Bert Aalbers, Jeroen Singels en
Hans Schriever

erk
ijden Paulusk
Openingsten
expositiebezoek
Voor stilte

ag en zaterdag
Donderdag, vrijd uur
10.00-16.00
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Een omgekeerde wereld
Betekenis en achtergronden van schilderijen
Lezing Ruud Bartlema

	Lezing	Ruud Bartlema
	Datum woensdag 9 oktober 2019
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Als beeldend kunstenaar is Ruud Bartlema(1944) opgeleid o.a. door
Maarten Krabbé, aan een van de Vrije Academies in Amsterdam.
Ondertussen studeerde hij in diezelfde plaats theologie aan de Universiteit
van Amsterdam.
Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en literatuur een belangrijke bron
van inspiratie. Via het werk van de joodse denker Martin Buber kwam hij al
tijdens zijn studietijd in aanraking met de joods mystieke tradities van het
Chassidisme. Deze ontmoeting ontsloot een onuitputtelijk reservoir van
beelden. Zo ontstonden in de achterliggende jaren series tekeningen,
etsen en schilderijen rond b.v. de mystieke betekenis van de Hebreeuwse
letters en Buber’s Chassidische vertellingen. Kortom bijzondere projecten.
Aan de hand van een presentatie vertelt Ruud Bartlema over de betekenis en de achtergronden
van zijn schilderijen. www. ruudbartlema.nl

Lezing Kinderboekenweek: Reis mee!
Een ontmoeting met Jozua Douglas

	Datum zaterdag 12 oktober 2019
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
	Entree € 3,50
Aanmelden via Boekhandel M. van Kralingen
Jozua Douglas is geboren in Groningen (1977). Hij debuteerde als dichter
op het 32e Poetry International festival in 2001. In 2009 verscheen zijn
prentenboek De Kusjeskrokodil en andere lieve nachtbeesten’. Loes
Riphagen verzorgde de illustraties. In 2012 debuteerde hij met het
jeugdboek De verschrikkelijke badmeester, waarvoor hij de Hotze de
Roosprijs ontving. Met De gruwelijke generaal (2015) en De ongelooflijke Ravi Ravioli (2016) won hij de Pluim van de Kinderjury. Het Kinderboekenweekgeschenk van 2018 komt ook uit zijn handen: De Eilandenruzie. In 18 jaren heeft Jozua al 29 boeken geschreven. Deze zomer is
nog een verhalenbundel uit gekomen die hij samen heeft geschreven
met Tosca Menten: Pech Onderweg! We gaan meemaken hoe dit past
in het thema van de Kinderboekenweek voor dit jaar: Reis mee!
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Het kind met de Japanse ogen

Interactieve lezing door schrijver Reggie Baay,
met als afsluiting een Indische maaltijd
	Datum
Tijd
		
Plaats
	Entree
Maaltijd

zaterdag 19 oktober 2019
14.00 uur ontvangst,
14.30 uur lezing en na afloop maaltijd
Pauluskerk
€ 5,- voor de lezing
€ 10,-

Reggie Baay schrijft romans, non fictie en toneel. Zijn werk gaat vooral over
het (verborgen) Nederlandse koloniale verleden en de impact ervan op de
generaties van nu. Deze middag zal zijn interactieve lezing gaan over zijn
meest recente boek: Het kind met de Japanse ogen.
Naar aanleiding van deze op historische feiten gebaseerde roman over verschillende
generaties, die getekend zijn door de gruwelijkheden van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende dekolonisatieoorlog, komen ook de gevolgen voor de
tweede en volgende generaties naar voren. Na zijn studie aan de Rijksuniversiteit Leiden was
Reggie Baay van 1985 tot 2005 als redacteur verbonden aan het tijdschrift Indische Letteren en
publiceerde hij vele artikelen op het gebied van koloniale geschiedenis en koloniale literatuur.
Hij schreef eerder vijf boeken over Nederlands Indië.
Aanmelden i.v.m. catering en maximale capaciteit van 60 personen: uiterlijk 12 oktober op
emailadres: queridoe@xs4all.nl of telefonisch: 0346-265477 bij Ellen Querido-de Lange

Paulus en Filippi

De brieven aan de Filippenzen
	Lezing ds. dr. Eduard Verhoef
	Datum maandag 18 november 2019
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Filippi, in het noordoosten van Griekenland, is een stad die vanaf de 7e eeuw ‘leegliep’. De
mensen trokken weg ten gevolge van zware aardbevingen in dat gebied en ten gevolge van
steeds vaker voorkomende invallen vanuit het noorden. Een gunstig gevolg daarvan is dat die
stad er nog steeds staat, niet aangetast door nieuwbouw en dat die stad tot de dag van
vandaag ook bezocht kan worden. Voor Thessaloniki bijvoorbeeld, daar niet zo ver vandaan,
ligt dat heel anders want daar ligt de oude stad voor het grootste deel onder de er bovenop
gebouwde woonwijken.
Filippi nam ook in ander opzicht een aparte plaats in. De Romeinen hadden er een kolonie van
gemaakt met Romeins stadsbestuur, hadden er gepensioneerde legionairs neergezet en
hadden er ook – het was rond het begin van onze jaartelling nog een grensplaats! – praetorianen, elitetroepen, naar toe gebracht. Wellicht was 40% van de bewoners van Filippi in de eerste
eeuw Romein. Ook de bewaard gebleven inscripties zijn vaak in het Latijn geschreven terwijl die
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van Thessaloniki bijna allemaal in het Grieks
zijn. Filippi nam dus een aparte plaats in!
De brief van Paulus aan de Filippenzen,
geschreven wellicht kort na het jaar 60 in de
eerste eeuw, kennen wij als een deel van het
Nieuwe Testament. En zo lezen we die brief
dan ook: een geschrift dat ons helpt om op
sommige punten ons geloof te verhelderen of om bevestigd te worden in ons
geloof. Dan is het een stuk gestolde traditie.
Eduard Verhoef wil u laten zien wat er gebeurt als Filippi als stad
voor ons gaat leven en als we de brief van Paulus aan de Filippenzen lezen als een
brief van iemand van vlees en bloed aan mensen van vlees en bloed, mensen met wie Paulus
een warme band had. Het is niet een brief van een willekeurig iemand en bestemd voor
iedereen. Nee, het is een brief van Paulus en juist voor die mensen in Filippi.

“Write for Rights” met Amnesty International Stichtse Vecht;
voor tien mensen die groot onrecht is aangedaan speciale aandacht
	Datum zondag 8 december 2019
Tijd 15.00-18.00 uur
Plaats Pauluskerk
Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen wereldwijd rond 10
december (de Internationale Dag van de Mensenrechten) hun
mobieltje of pen. Ze schrijven naar presidenten, ministers en
koningen. Ze vragen om gerechtigheid voor mensen die onrecht is
aangedaan; die onterecht gevangen zijn gezet, worden gemarteld of bedreigd. In veel gevallen
zorgt die massale druk ervoor dat hun leven verandert. Ze komen vrij, hun marteling stopt of ze
krijgen bescherming.
Schrijf een brief, verander een leven.

Lichtjesavond

Kerken verbonden door licht en muziek
	Datum vrijdag 13 december 2019
Tijd 18.30-21.00 uur
Plaats Pauluskerk, Pieterskerk en de Johannes de Doperkerk
Alweer voor het negende jaar is er in Breukelen een lichtjesavond, dit keer op vrijdag 13
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.
Juist in de vaak donkere dagen voor Kerst willen we een teken van licht zijn.
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Kleurrijke Maaltijd

Grote interculturele ontmoeting aan tafel
	Datum
Tijd
		
Plaats

zondag 19 januari 2020
15.00 uur, inloop en ontmoeting,
17.00 uur, begin van de maaltijd
Pauluskerk

Op deze zondagmiddag is de Pauluskerk ingericht met lange tafels, feestelijk gedekt.
Borden en bestek liggen al klaar. Nu de gasten en het eten nog!
Wij willen deze middag iedereen uit onze omgeving uitnodigen. 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 uw
achtergrond en uw 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!

Een omgekeerde wereld
Paulus onder de filosofen

	Lezing prof. dr. G.J. van der Heiden
	Datum woensdag 4 maart 2020
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
Door de eeuwen heen hebben theologen vanuit diverse invalshoeken gepubliceerd over
Paulus. Niets bijzonders. Maar wie rondkijkt in de wereld van de filosofie zal tot de nogal
verbazingwekkende conclusie komen dat ook veel filosofen geïnspireerd worden door de
apostel Paulus. Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw is er veel over de
betekenis van Paulus’ brieven voor de filosofie van vandaag geschreven. Vanwaar deze
interesse? Wat trekt hen aan? Prof. dr. G.J. van der Heiden is hoogleraar metafysica aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij verdiepte zich in deze filosofen en publiceerde recent
daarover Het uitschot en de geest, waarin de impact van Paulus’ brieven op de hedendaagse
filosofie wordt geanalyseerd. Hij is in staat om dit op het eerste gezicht moeilijke onderwerp op
toegankelijke wijze te brengen. Bovendien beperkt Van der Heiden zich niet tot de filosofie,
maar trekt hij lijnen naar de samenleving. Want, zegt hij, “de wending tot Paulus sluit direct aan
bij diverse maatschappij brede discussies die ook in onze samenleving het publieke debat
bepalen. Deze discussies betreffen politieke vraagstukken rondom identiteitspolitiek en
uitsluitingsmechanismen, rondom het kapitalistische, neoliberale economische model dat in
onze samenleving werkzaam is, maar ook meer ethische vragen naar de ware levenskunst en
het menselijke (on)vermogen om een leven te committeren aan de goede zaak.”
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Festival voor de Vrede

LC Lions aan de Vecht in samenwerking met de Pauluskerk
	Datum
Tijd
Plaats

zaterdag 14 maart 2020
15.00 -17.30 uur
Pauluskerk

LC Lions aan de Vecht organiseert een festival om geld op te halen, zodat alle groepen 8 van de
basisscholen uit Breukelen, in samenwerking met de Oranjevereniging, een bezoek kunnen
brengen aan het Anne Frank Huis in Amsterdam. Kom allemaal naar het Festival van de Vrede
op zaterdag 14 maart van 15.00 - 17.30 uur in de Pauluskerk in Breukelen.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, maar wil je toch bijdragen aan dit goede doel? Stuur dan
een mail aan lionsaandevecht@gmail.com en zij nemen persoonlijk contact met je op!

‘Al beheers ik alle talen’

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

ds. Sytze de Vries
donderdag 26 maart 2020
20.00 uur
Pauluskerk

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

18 augustus – 9 november 2019
17 november -7 december 2019
5 januari 2020 - 15 februari 2020
23 februari – 9 mei 2020
17 mei – half augustus 2020

Ruud Bartlema

Spiritualiteit in kleur
Opening zondag 18 augustus 2019
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Als beeldend kunstenaar is Ruud Bartlema(1944) opgeleid o.a. door Maarten Krabbé, aan een
van de Vrije Academies in Amsterdam. Ondertussen studeerde hij in diezelfde plaats theologie
aan de Universiteit van Amsterdam.
Op woensdag 9 oktober geeft Ruud Bartlema een lezing over zijn werken en achtergronden.
De projecten zijn veelzijdig zoals: in opdracht van de KRO televisie werd een moderne kruisweg
geschilderd, die door het Bijbels Museum in Amsterdam werd aangekocht. Ook rond de poëzie
van Huub Oosterhuis en Hans Andreus ontstonden series schilderijen.
Daarnaast kwamen er opdrachten vanuit verschillende instellingen voor het ontwerpen en
uitvoeren van schilderingen zoals gedachtenispanelen en wandschilderingen voor stiltecentra.
Werk van Ruud Bartlema werd geëxposeerd door heel Nederland. Via zijn website ziet u meer
over zijn brede werkzaamheden en interesses: www.ruudbartlema.nl

Paulusexpositie
Opening zondag 17 november 2019
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Oproep expositie
We willen dit seizoen 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 oa. hiermee de expositie willen inrichten.Wees dus alert wanneer u/jij op reis bent
of op zolder snuffelt… Graag uw inbreng bij Marieke Versluys: E-mail versluys.visser@live.nl
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Tineke van den Berg met kleurhoutsnedes
Indruk van licht

Opening zondag 5 janari 2020
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Tineke van den Berg kreeg haar opleiding aan de Academie
voor Beeldende Kunst Minerva te Groningen, voor de onderdelen schilderen en grafiek.
Schilderen doet ze met aquarelverf, als voorbereiding voor het
maken van een houtsnede, haar favoriete techniek. In de
zomer en als het goed weer is maakt ze haar schetsen buiten,
op papier. In het atelier wordt het ontwerp spiegelbeeldig
overgenomen op een triplexplaat. Van deze ene plaat drukt
ze de voorstelling in verschillende kleurlagen af.
Zo maakt ze kleurrijke prenten van landschappen en stadsgezichten, maar ook van bloemen
en mensen.
Wat haar boeit is de lichtval en de wisselwerking van kleuren op elkaar.
Zij kiest voor hout omdat het stevig genoeg is om op deze manier te werken: de plaat kan op z’n
kop op het papier gelegd worden. En het materiaal rekt niet uit na voor elke kleur een keer onder
de drukpers door te zijn geweest.
Bovendien vindt ze de nerf van hout mooi en streeft ze ernaar om die zichtbaar te houden.
Het overnemen van een schets op hout (triplexplaat) en vervolgens het uitwerken van de
voorstelling in verschillende drukgangen geeft haar grip op de chaos van kleuren en vormen. Het
dwingt haar om eerst het hoogste licht te bepalen, dat wordt het eerste eruit gesneden, en
vervolgens wat daarna de hoogste lichtwaarde heeft. Daardoorheen loopt een waardeschaal van
wat voor of achter is, wat meer of minder aandacht nodig heeft. Ze snijdt geen vorm uit om de
vorm, maar snijdt stukken lichtval op het object uit. Het licht vormt uiteindelijk de voorwerpen in
de voorstelling. Houtdruk geeft hiervoor de perfecte techniek.
Een werk is compleet als de opvolging van alle drukgangen in goede toonwaarden is en de zwaarte van een kleur
de dieptewerking bepaalt. De blik moet erin gezogen
worden; daarna moet er ook nog genoeg interessants
zijn in de verschillende partijen qua structuur en moeten
de kleuren wat met elkaar ‘doen’. De kijker moet
denken: daar wil ik zijn! Dat wil ik met eigen ogen zien!
www.tinekevandenberg.com
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Joke van der Toolen
Wad anders

Opening zondag 23 februari 2020
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
In 2009 is Joke van der Toolen met schilderen begonnen.
Het liefst schildert zij de natuur; de Hollandse luchten, de
Wadden, kwelders en landschappen.
“Zeeën en luchten schilderen gaat “als vanzelf”, meestal
ook vrij snel. Ik speel in mijn schilderijen met de elementen:
natuurlijk en herkenbaar en vind het leuk om een balans te vinden tussen compositie, kleur en
licht in rust en beweging”.
Joke schildert met acrylverf: altijd met kwasten, vaak met een paletmes en regelmatig met haar
vingers! Deze hobby is inmiddels uitgegroeid tot een ware passie.
Zij begeleidt schilderworkshops bij Studio 136 en is daarnaast werkzaam als kinder- en gezinscoach van Kinderpraktijk “de Sleutel” in Woerden.
Een overzicht van haar werk is te zien via www.jokevandertoolen.com

Marloes Molenaar
Hoe ik het zie…

Opening zondag 17 mei 2020
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk
Marloes Molenaar, woonachtig in Maarssen, heeft naast
haar studie en werk vanaf 1984 lessen gevolgd in
tekenen en schilderen.
Voor haar is kunst een verrijking van het leven, zo ook het
schilderen. Een losse snelle schildertoets, meestal vol kleur
passend bij een onderwerp waar zij vorm aan wil geven.
Aquarelleren en het werken met acryl in de eerste jaren. Nu alweer zo’n
10 jaar is olieverf het medium waar zij voor kiest. Vaak mengen op het
doek, laag op laag, soms vet, dan weer transparant. Geduld als het resultaat
niet bevalt. De rem zit in het trage drogen.
Inspiratie haalt Marloes onder meer uit de natuur. Zo vormt het landschap in de omgeving waar
ze woont een bijna onuitputtelijke bron. ‘Hoe ik het zie is belangrijk’, vertelt Marloes.
De emotie speelt ook een rol en is vaak bepalend voor wat er geschilderd gaat worden.
Gewoon beginnen, maar de ruimte nemen om het uiteindelijk helemaal anders te doen.
Het levert al met al verrassende schilderijen op, waarbij ook de kijker de ruimte heeft erin te
ontdekken wat hem of haar aanspreekt.
www.marloesmolenaar.nl
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Muziek, theater, film en literatuur
Orgelconcerten Jan Pieter Karman
	Data zo. 6 oktober 2019, wo. 1 januari 2020 en zo. 3 mei 2020
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
Entree Gratis, gift naar draagkracht na afloop
Het orgel in de Pauluskerk is een bijzonder instrument. Drie muzikale werelden komen er in
samen. Die van Franssen uit 1870, dat betrof een vrij klein orgel duidelijk gestempeld door de
Franse romantische orgeltraditie. Proper breidde dit orgel in 1909 uit met een 2e manuaal, en
met o.a. stemmen om de gemeentezang krachtig te kunnen begeleiden. Een zeer grote
ombouw vond plaats in 1953 door De Koff, die zich duidelijk liet inspireren door het (neo-)
barokke klankideaal van zijn tijd. Daardoor is het instrument met uiteraard de nodige aanpassingen en inventiviteit geschikt om grote delen van de literatuur uit de eeuwenoude orgeltraditie
te laten klinken. Zondag 6 oktober is een Bach-concert: dan staan werken van J.S. Bach op het
programma. De koraalpartita ‘Sei gegrüsset, Jesu gütig’ (BWV 768), de grote H-moll preludium
en fuga (BWV 544), de 5e triosonate in C-dur (BWV 529) e.a.
Het orgelconcert op nieuwjaarsdag is zo ongeveer een traditie in Breukelen geworden.
Zoals het Weense nieuwjaarsconcert altijd afsluit met de Radetzkymars van Strauss sr. wordt
dit orgelconcert ook deze keer weer afgesloten met de Suite Gothique van Boëllmann, die
eindigt met misschien wel de bekendste orgeltoccata uit de romantiek.
Het concert van 3 mei valt tussen Pasen en Pinksteren, en de inhoud van dit concert zal dan
ook sterk bepaald worden door deze twee hoofdfeesten van het liturgische jaar.
Ook daarvoor zijn vele mooie orgelwerken geschreven!
De concerten worden gegeven door Jan Pieter Karman, als organist verbonden aan de
Protestantse Gemeente Breukelen.

Trio Tangata

Zuid-Amerikaanse ritme
	Datum zondag 10 november 2019
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
	Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)
Tangata brengt muziek vol passie. Naar Breukelen komen Boris Franz op
de contrabas, Jacqueline Edeling bandoneon en Margreet Markerink
piano. Professioneel, met veel ervaring, sprankelend en jong. Weemoed,
melancholie, maar ook uitbundige en stuwende ritmes maken Tangata een
feest voor uw oor, oog en gevoel. Tangata is een tango-ensemble, bestaande uit professionele
musici die zich jarenlang hebben gespecialiseerd in de Argentijnse Tango. In hun eigen
innoverende en unieke stijl arrangeren ze composities van de oude Tango-meesters als:
Troilo, Puigliese, De Caro, Di Sarli, Piazzolla, Salgan en vele andere componisten. Ze voeren
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ook hun eigen speciale composities uit, geschreven door pianiste Margreet Markerink.
Margreet won de eerste prijs van de Nederlandse Tango Award “El Choclo” voor sommige
van haar composities. Tangata kent meerdere groepen en begon als Trio Tangata, met
optredens in Nederland, Portugal, Frankrijk, Turkije, Duitsland, België, Finland, Spanje,
Italië en Argentinië.

Rondom Bach

Studenten van het Utrechts Conservatorium, o.l.v. Heiko ter Schegget
	Data
Tijd
Plaats
	Entree

zondagen 24 november 2019, 2 februari en 17 mei 2020
15.00 uur
Pauluskerk
gratis -collecte bij de uitgang-

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

Movies that matter met Amnesty International

Film voor “Border Fence”, een Oostenrijkse film van Nikolaus Geyrhalter.
	Datum woensdag 27 november 2019
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. Vorig jaar zagen we de film: “Wadjda” van Haifaa
Al-Mansour, de winnaar van de Publieksprijs van het Rotterdams Filmfestival 2013.
Dit jaar: “The Border Fence” van Nikolaus Geyrhalter (Oostenrijk, 2018). Duits (beter gezegd
Tiroler dialekt) gesproken en Engels ondertiteld.
Om stromen vluchtelingen tegen te houden, wil de Oostenrijkse regering hekken plaatsen nabij
de Brennerpas. Maar de verwachte massa’s migranten komen niet opdagen en de lokale
bewoners hebben zo hun eigen ideeën over de kwestie. In zijn herkenbare, observerende stijl
toont de Oostenrijkse filmmaker Nikolaus Geyrhalter (Our Daily Bread) de kloof tussen politiek
beleid en de werkelijkheid tegen de achtergrond van het opkomende populisme in Europa.
Na het bekijken van de documentaire is er een nagesprek met een deskundige van Amnesty.
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Christmas Carols

Advent Festival of Lessons and Carols
Vocaal Theologen ensemble o.l.v. Hanna Rijken
	Datum zaterdag 21 december 2019
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk
	Entree gratis
Dit jaar hebben wij een wat andere vorm gekozen dan
voorgaande jaren. Vanavond maakt u kennis met een viering
naar Anglicaans voorbeeld, waarin lezingen en Carols
worden afgewisseld. Naast koorwerken is er ook veel
samenzang. Met medewerking van organist Sebastiaan ’t
Hart en diverse lectoren. Theologie en kerkmuziek komen
samen bij het Vocaal Theologen Ensemble. Het VTE staat onder professionele leiding van Hanna Rijken. Het VTE laat theologen van verschillende faculteiten
kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op die manier levert het VTE een bijdrage aan de
vorming van hun spiritualiteit.
Hanna Rijken is musicus en theoloog. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek en fluit aan het
Conservatorium van Amsterdam. Aan de Protestantse Theologische Universiteit promoveerde
ze op een onderzoek naar de receptie van de Anglican Choral Evensong in Nederland. Sinds
2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Sinds juli 2017 is
zij predikant in algemene dienst van de PKN, met een bijzondere opdracht voor het project
interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken.
Hanna is oprichter en dirigent van het VTE powered by PThU, www.hannarijken.nl.

Luuk Lenders

Een creatief volksmuziekconcert
	Datum zondag 9 februari 2020
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
	Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)
Luuk Lenders (Utrecht) staat bekend om zijn creatieve volksmuziek met bijzondere fluiten, zijn
avontuurlijke accordeonspel, zelfgemaakte percussie-instrumenten, swingende badeendjes,
pingpongballen, bellen en acts. Zijn kleurrijke optredens toveren
onwillekeurig een glimlach op je gezicht. Met een schatkist aan
melodieën uit allerlei windstreken is Luuk een graag geziene artiest
op grote en kleine podia in binnen- en buitenland. Een magische
ervaring voor jong en oud!
Meer informatie: www.luuklenders.com.
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Leerlingenavond Lieve Geuens
	Datum vrijdag 6 maart 2020
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 maart 2020 een
leerlingenavond in de Pauluskerk. Voor iedereen toegankelijk. Een heerlijke avond met diverse
muziekstijlen gebracht door veelal jonge zangers en zangeressen.

Lieve Geuens en Hein Hoogendoorn in concert
	Datum zondag 14 juni 2020
Tijd 15.00 uur
Plaats Pauluskerk
	Entree € 10,- (kinderen gratis toegang)
Lieve Geuens (sopraan) en Hein Hoogendoorn (vleugel) zullen een operaconcert verzorgen.
De rol van de vrouw in relatie tot de man/maatschappij staat daarin centraal.
Wat werd er van de vrouw verwacht en hoe ging zij daarmee om? Er zijn droevig dramatische,
maar ook hilarisch/komische verhalen, die Lieve zal vertellen als toelichting op de aria’s.
We zullen bekende en minder bekende aria’s horen van onder andere Puccini, Mozart, Boito,
Gounod, Donizetti en Verdi.
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Geloof en leven
Bewust Bijbel lezen: Bij Paulus in de leer
Een brief met impact

Inleiding ds. Bert Aalbers
	Data woensdagen 18 september,
16 oktober, 20 november 2019
en 15 januari 2020
Tijd 20.00-21.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
		
Vier avonden rondom de brief aan de Romeinen. Een brief die op belangrijke momenten een
sleutelrol vervulde in de kerkgeschiedenis: Augustinus (354-430), Maarten Luther (1483-1546),
Karl Barth (1886-1968). We beginnen met een kennismaking: Wie was Paulus?
Op de tweede avond lezen we heel de Romeinenbrief om de grote lijnen te ontdekken.
Vervolgens zoomen we in op hst. 8, een van de populairste teksten van NT: wat is de kracht van
Romeinen 8? Op de laatste avond lezen we teksten van Augustinus, Luther en Barth: waarom
had deze brief zo’n impact op hun leven?

Lezen in de Koran

Soera Lukman (Soera 31)
Inleiding ds. Gé Speelman
	Datum woensdag 13 november 2019
Tijd 20.00-22.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
		
Ieder jaar komt ook de Koran in beeld en door de verhelderende uitleg van Gé Speelman krijgen
wij meer inzicht. In de Bijbel staan een aantal boeken die bij de ‘wijsheidsliteratuur’ horen.
Bekende boeken zijn Spreuken, Prediker en Job. Spreuken staat, inderdaad, vol spreekwoorden, anekdotes en gezegden die een opvoedend karakter hebben. Veel van die spreuken vind
je, soms in iets gewijzigde vorm, ook buiten Israël. En van Job was bekend dat hij geen Israëliet
was, evenmin als zijn vrienden. Zo zou je kunnen zeggen dat de wijsheidsliteratuur een vorm
van oecumenische kennis was, over de grenzen van de religies en culturen heen, die door
allerlei
volken gedeeld werd.
In de Koran vind je ook zulke wijze spreuken. Sommige
daarvan staan op naam van ene Lukman. Dit was een
wijze, die eeuwen geleden leefde, en die ook bij
Arabieren van vóór de islam bekend was. Hij was, zou je
kunnen zeggen, geen moslim. Hoe wordt de wijsheid
van Lukman in de Koran verwerkt? En wat betekende
het als je in de Arabische wereld een ‘hakim’ was, een
wijs mens? Daarover zal het deze avond gaan.
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Sobere maaltijden in de 40dagentijd
Samen eten voor Kinderen in de Knel

	Data dinsdagen 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2020
Tijd 18.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Opgeven	bij Nel van Houwelingen (nvhouwelingen@gmail.com /
tel.nr. 0346-250673) of via de aanmeldingslijsten aanwezig
in de voorafgaande kerkdiensten
De ZWO-commissie verzorgt ook dit jaar een sobere (vegetarische) maaltijd op bovengenoemde dinsdagen. We beginnen om 18.00 uur in de achterzaal van de Pauluskerk.
We dekken graag de tafel voor jong en oud. Of u alleen komt, samen of met het hele gezin,
iedereen is van harte welkom! De maaltijd is gratis, maar we vragen een vrijwillige bijdrage voor
Kinderen in de Knel! We steunen daarmee Nederlandse projecten van Kerk in Actie.
Aansluitend kan men naar de kerkruimte gaan voor de oecumenische vesper, die om
19.15 uur begint.
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Kijk eens op de site van de Pauluskerk, onder de knop Diaconie staat nadere informatie
over wat de ZWO-commissie doet.

Bewust Bijbel lezen: Bij Matteus in de leer
Achtergronden bij het Evangelie.

Gespreksleiding ds. Bert Aalbers
	Data woensdagen 19 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei 2020.
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
In het kerkelijk jaar 2019-2020 staat het Evangelie van Matteus centraal. Zijn geschrift is het
meest joodse van de vier evangeliën. Hij schreef voor een joods publiek: joden die christen
waren geworden, joden die belangstelling hadden voor het verhaal van Jezus en joden die
negatief stonden tegenover de boodschap van de gekruisigde Messias. Die doelgroep bepaalt
zijn opzet. Hij begint met een geslachtsregister dat teruggaat op David en Abraham, twee grote
namen in Israël. Vervolgens vertelt hij het verhaal van Jezus als een nieuwe Mozes. En hij citeert
veelvuldig uit het Oude Testament om aan te tonen dat Jezus de schriften vervult.
Stof genoeg voor een leerhuis. Vier boeiende avonden waarop we dieper doordringen in dit
evangelie en steeds op zoek gaan naar de vraag wat deze teksten ons vandaag zeggen.
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Bonifatius in Breukelen

Terug en naar het nu 720-2020
	Lezing ds. B. Aalbers
Gespreksleiding Ps. J. van Os en ds. K. Hage
	Datum donderdag 23 april 2020
Tijd 20.00 uur
Plaats Bonifatiushuis
Wat weet u van Bonifatius? 754 bij Dokkum vermoord, zegt u
misschien. Prima, maar weet u ook dat hij in 720 in Breukelen
een kerk gesticht heeft?
Alle reden dus om in 2020 te gedenken en te vieren dat hij
hier 1300 jaar geleden was. Er zijn diverse activiteiten
gepland; meer daarover in een speciale publicatie. Zo is er
een gemeenteavond uitgaande van de gezamenlijke kerken
in Breukelen waarop ds Aalbers zal vertellen over de
betekenis van Bonifatius toen en vandaag. Na zijn inleiding
gaan we in groepen daarover met elkaar in gesprek.

Liturgica en bijzondere diensten
Vredesweek 2019

Vrede verbindt over grenzen!
Oecumenische viering
	Datum zondag 22 september 2019
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk
Gebedsmomenten
Tijd Iedere dag om 19.15 uur
Maandag 23 september Pieterskerk (PKN), Straatweg 59
	Dinsdag 24 september Pauluskerk (PKN), Straatweg 37
	Woensdag 25 september Gebedshuis de Bovenkamer. Poeldijk 9
	Donderdag 26 september Silo (MEK), Karel Doormanweg 49
Vrijdag 27 september 	Witte Kerkje (NGK), Dillenburgstraat 8
Zaterdag 28 september Johannes de Doperkerk (RKK), Straatweg 146
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en
Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, is het thema van de Vredesweek
2019: ’Vrede verbindt over grenzen’. Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te
onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen
en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen groep en spreken steeds minder
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mensen. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen en
verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel
Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. Dit brengt nog weleens conflicten met zich
mee, die we liever niet hebben.
Door op een constructieve manier conflicten op te lossen, krijg je een nieuwe manier van
samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee,
dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn
er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat
het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of
dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.
Tijdens deze dienst krijgt de Pauluskerk een Cross of Nails uitgereikt vanuit Coventry om de
bijzondere band te bevestigen. De Pauluskerk maakt deel uit van een netwerk van kerken en
kapellen waar elke week, meestal op vrijdag tussen de middag, gebeden wordt voor vrede en
verzoening. Hier bestaat ook een link met de wereldwijde Community of the Cross of Nails.
Met het uitreiken van het Cross heeft de Pauluskerk nu ook een rechtstreekse verbinding
Cross of Nails
De Coventry-gemeenschap en de bijbehorende spiritualiteit hebben hun wortels in de
geschiedenis. De Engelse stad Coventry werd op 14 november 1940 gebombardeerd door
de Duitse Luftwaffe.
In de ruïnes van de uitgebrande Sint Michaelskathedraal trof men de
volgende dag twee spijkers die in de vorm van een kruis lagen. Voor de Dean
van de kathedraal een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen
moest worden voor vergelding maar voor verzoening.
Na de oorlog ontstond een netwerk van plaatsen waar men samen de taal
ging spreken van verzoening.
Wekelijks klinkt het gebed voor Peace and Reconciliation. Een Cross of
Nails, gemaakt van spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal in
Coventry staat symbool voor het netwerk.

Paulus van Tarsen, Kerkcoach
Diensten rondom 1 Korintiërs

Voorganger ds. Bert Aalbers of ds. Gé Speelman
	Datum zondag: 8, 15 september, 6, 20 oktober,
		 3, 17 november 2019;
zondagen: 12 januari, 2 februari 2020
Tijd 10.00 uur
Plaats Pauluskerk
In een jaar met Paulus mogen zijn brieven natuurlijk niet ontbreken. Je leert hem het best
kennen door er een brief uit te lichten. De 1ste brief aan Korinte is daarvoor bij uitstek geschikt.
Een gemeente die tot op het bot verdeeld is: de een zegt dat hij bij Paulus hoort, de ander bij
Apollos en weer anderen zeggen dat ze bij Christus horen. Die verdeeldheid werkt door in
allerlei kwesties waar men het oneens over is:
19

•H
 et eten van offervlees (8) afkomstig uit de heidense tempels: geoorloofd of niet?
• Viering van de maaltijd van de Heer (10,11) de een is hongerig, de ander dronken; wat nu?
• Opstanding van Christus (15) staan de doden wel of niet op?
• Vragen over het huwelijk (7) trouwen of niet?
• Gaven van de Geest (14) wel of niet spreken in tongentaal?
• Welke rol speelt Israël voor de gemeente? (10)
Hoe gaat Paulus met zulke vragen om? Welke adviezen geeft hij aan de gemeente? En wat
kunnen wij daarvan leren. Niet alle vragen hoeven aan de orde te komen, we maken een selectie.
Gaandeweg merk je dat Paulus meer wil dan alleen op die kwesties ingaan. Het probleem zit
dieper. eerste poging: men zich te weinig bewust van het feit dat men elkaar nodig heeft, niet
zonder elkaar kan (12). En nog raak je dan niet de kern. Die kern (tweede poging) is uiteindelijk de
liefde: ‘als je geen liefde hebt voor elkaar…’ (13)
In acht themadiensten komt deze brief aan de orde. We beginnen op de startzondag met een
dienst waarin de apostel zich persoonlijk voorstelt…

Gregoriaanse vespers gewijd aan de H.
Utrechtse Vrouwen Schola
	Dirigent
Voorganger
	Datum
Tijd
Plaats

Petrus en H. Paulus

Arnoud Heerings
ds. Gé Speelman
zondag 1 december 2019
15.00 uur
Pauluskerk

De Utrechtse Vrouwen Schola is in de Pauluskerk
langzamerhand een bekend Gregoriaans koor
geworden dat jaarlijks met onze predikanten
vespers verzorgt. Ditmaal is gekozen voor de eerste vespers gewijd
aan de H. Petrus en H. Paulus. Deze keuze 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.
De christelijke traditie heeft ook vanaf de eerste eeuwen Petrus en Paulus als een onlosmakelijk
duo voorgesteld. Voornaamste reden is dat de katholieke traditie wil dat beide apostelen op
dezelfde dag in Rome als martelaar gestorven zijn. Hun graven trokken jaarlijks vele pelgrims.
Tijdens hun leven hadden beiden echter 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, Paulus werd de apostel van de heidenen. Met
verschillende charismen werkten ze beiden voor dezelfde zaak: de opbouw van de Kerk van
Christus.
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.
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Week van Gebed voor de Eenheid van christenen 2020
Wereldwijd verbonden
Oecumenische viering
	Datum zondag 19 januari 2020
Tijd 10.15 uur
Plaats Johannes de Doperkerk, Straatweg 146
Gebedsmomenten
	Datum van maandag 20 t/m zaterdag 25 januari 2020
Tijd Iedere dag om 19.15 uur
Plaats	deelnemende kerken: Pieterskerk, Pauluskerk, Silo, Witte Kerkje,
		 Johannes de Doperkerk en gebedsruimte De Nieuwe Bovenkamer
De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin
christenen samen bidden. Deze gebedstraditie gaat terug op
initiatieven van ruim honderdvijftig jaar geleden. Wereldwijd
bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden
ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid
voor anderen door de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven.

Evensong

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

Hanna Rijken
ds. Gé Speelman
zondag 19 april 2020
19.00 uur
Pauluskerk

Dit is een viering in de stijl van het Anglicaanse gezongen avondgebed, met prachtige
koorwerken uit de rijke Engelse kerkmuziek. Met medewerking van organist Sebastiaan ’t Hart.
Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble. Het VTE staat
onder professionele leiding van Hanna Rijken. Het VTE laat theologen van verschillende
faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op die manier levert het VTE een bijdrage
aan de vorming van hun spiritualiteit.
Hanna Rijken is musicus en theoloog. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek en fluit aan het
Conservatorium van Amsterdam. Aan de Protestantse Theologische Universiteit promoveerde
ze op een onderzoek naar de receptie van de Anglican Choral Evensong in Nederland. Sinds
2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Sinds juli 2017 is
zij predikant in algemene dienst van de PKN, met een bijzondere opdracht voor het project
interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken.
Hanna is oprichter en dirigent van het VTE powered by PThU.
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Orgelvesper

Met de lofzang van Maria
Uitvoering zondag 1 maart 2020
	Dirigent Arnoud Heerings
Organist 	Diederik Bos
Tijd 19.00 uur
Plaats Pauluskerk
De cantorij verzorgt een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie.
In het nieuwe Liedboek is de mogelijkheid opgenomen om Anglicaanse vespers te vieren.
De taal is Nederlands. De muziek is uit de Anglicaanse muzikale traditie. Vanzelfsprekend zijn de
psalmen en het Magnificat - de lofzang van Maria (plus Nunc dimittis - de lofzang van Simeon) centrale onderdelen van de liturgie. Eenstemmigheid en meerstemmigheid (de cantorij) wisselen
af. Er is ook een belangrijke bijdrage van het orgel.
De vesper is een avondgebed en maakt van oorsprong deel uit van het zogenaamde “getijdengebed”. Een vesper wordt gekenmerkt door contemplatie en gebed, zang en orgelmuziek.
Er wordt dank gezegd voor wat God (die dag) heeft gegeven en voor wat men in Zijn naam
heeft mogen doen.
Speciaal geldt hierbij voor een orgelvesper, dat deze beoogt: het zingen van psalmen te
bevorderen en orgelwerken uit te voeren binnen een liturgische context.

Dauwtrappen

Een wandeling op Hemelvaartsdag
	Datum
Tijd
Vertrekplaats
	Eindpunt

donderdag 21 mei 2020
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
houd u niet in. Daarna is er een ochtendgebed.
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Meerstemmige Mis
Wie zingt mee?

Uitvoering
	Dirigent
Tijd
Plaats

zondag 14 juni 2020
Arnoud Heerings
10.00 uur
Pauluskerk

Het is inmiddels een kleine traditie dat de cantorij op een zondag in juni een meerstemmige Mis
uitvoert tijdens de Avondmaalsviering. In het verleden kwamen reeds Haydn en Bruckner
voorbij. Welke mis de cantorij in juni 2020 uitvoert, wordt ruim van tevoren bekend gemaakt.

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 onder
andere ook Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Deventer en Nijmegen deel van uit maken.
Op 22 september krijgt onze gemeente een Cross of Nails uitgereikt vanuit Coventry tijdens de
oecumenische vredesdienst.
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Viering in de traditie van Taizé
Avondgebed

	Data 	de 4de zondag van de maand
m.u.v. juli en december
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 rond 1940 een oecumenisch
klooster is opgericht, dat is uitgegroeid tot de bijzondere gemeenschap van nu. Momenteel
leven en werken er een honderdtal broeders uit verschillende landen en afkomstig uit diverse
kerkgenootschappen.
In de zomer wordt Taizé overspoeld door jongeren van overal in de wereld. Zij komen vanuit
allerlei religieuze richtingen om elkaar te ontmoeten, te reflecteren over de bronnen van het
geloof en samen te vieren en stil te zijn. Net als in Frankrijk wordt in de vieringen 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?
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Excursies, wandelingen en reizen
Dagreis Rotterdam

Laurenskerk en Pauluskerk
	Datum
Tijd
Vertrekplaats
Kosten
Opgeven

zaterdag 6 juni 2020
vertrek 08.30 uur
Pauluskerk
ca. € 60,- (definitief vast te stellen als aantal deelnemers bekend is)
vóór 15 mei bij Jenny Wiersema

Zaterdag 6 juni bezoeken we de stad Rotterdam. We gaan naar de Grote- of Sint Laurenskerk
waar ds. Harold Schorren voorganger is en daarna gaan we naar de bekende Pauluskerk daar
vlakbij.
De Grote of Sint-Laurenskerk, in de volksmond eenvoudig de Laurenskerk of Laurens genoemd,
is van oudsher de ‘hoofdkerk’ van Rotterdam. Gebouwd tussen circa 1449 en 1525, is de
Laurenskerk het enige nog resterende laatgotische gebouw uit het van oorsprong middeleeuwse Rotterdam.
Voor velen staat de Laurenskerk symbool voor de geschiedenis van Rotterdam. Zo kon men in
de middeleeuwen het Rotterdamse stadsburgerschap kopen door 3000 stenen bij te dragen
aan de bouw van de toren. De beelden van de zwaar getroffen kerk in
de Tweede Wereldoorlog en haar wederopbouw nadien werden
symbool voor de lotgevallen van de stad en haar bewoners.
De Italiaanse kunstenaar Giacomo Manzu ontwierp in de jaren ’60
van de vorige eeuw de bronzen deuren met als thema ‘oorlog en
vrede’. In de deurpanelen zijn de verschrikkingen van een oorlog en
de vreugde van vrede uitgebeeld.
Bezienswaardig zijn verder 17de eeuwse praalgraven van Witte de
With, Egbert Kortenaer en Johan van Brakel, het koperen koorhek
uit de 18de eeuw en drie Marcussen orgels, waaronder het grootste
orgel van Nederland, en de doopvont van Hans Petri uit de jaren
’60 van de vorige eeuw.
De Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en
omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en
thuislozen, verslaafden, psychiatrische
patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning,
mensen zonder betaald werk, jongeren zonder
gevoel voor richting in hun bestaan en
kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de
Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op
beter’ van deze mensen. Er is o.a. nachtopvang,
medische hulp, juridische hulp en een fietsenwerkplaats voor bezoekers en vrijwilligers die
het vak willen leren.
Tussendoor gaan we met elkaar ergens lunchen.
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Autorondrit ouderen

Gezellig door de omgeving
	Datum zaterdag 16 mei 2020
Tijd 09.30 uur
Vertrekplaats ‘t Heycop
In het voorjaar wordt er door de diaconie de jaarlijkse autotocht voor ouderen georganiseerd.
Ieder jaar is het weer een feestje. Er wordt gezorgd voor een prachtige route. We kunnen genieten van de natuur, de omgeving en niet te vergeten van elkaar. Halverwege de route drinken
we met elkaar op een gezellige locatie een kopje koffie met natuurlijk iets lekkers erbij. Daarna
vervolgen we de route en zijn we rond het middageten (uiterlijk 13.00 uur) weer in Breukelen.

Nacht van de Vluchteling

Landelijke wandeltocht in solidariteit
	Datum nacht van zaterdag 20 juni op zondag 21 juni 2020
Tijd 00:00 uur
Plaats Amsterdam
Opgeven 	vòòr 31 januari 2020 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. 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. 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.
In 2020 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld
Vluchtelingendag, in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juni. Het startschot klinkt stipt
middernacht op vier startlocaties; in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De deelnemers lopen 40 kilometer en doen er gemiddeld 8 tot 9 uur over en finishen de volgende
ochtend. Op zaterdagavond 20 juni is er ook een loop van 10 en 20 kilometer in Amsterdam.
Team Pauluskerk
Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als gemeente een groep te vormen, die samen
voor dit goede doel loopt. De afstand is in principe 40 km, maar we hebben ervoor gekozen om
de 10 km te lopen in Amsterdam. In 2019 hebben 11 mensen vanuit onze gemeente de tocht
gelopen. Loop jij ook mee? Dat zou fantastisch zijn!
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Jeugd en jongeren
Vredesduiven maken

Een klus voor groot en klein
	Data woensdagen 11 en 18 september 2019
Tijd 14.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
Opgeven	vóór 8 september bij Hans Schriever
(coördinatie@pauluskerkbreukelen.nl)
We gaan papieren, kartonnen en mogelijk houten vredesduiven
maken. Het ontwerp proberen we niet te moeilijk te maken
zodat kinderen vanaf 14.30 uur meteen aan de slag kunnen.
Met deze vredesduiven willen we ook het dorp en de kerk
versieren, zodat de Vredesweek volop in de aandacht komt.
We hebben er dus veel nodig. Want we gaan de duiven aan een
slinger rijgen en ophangen. Kortom: een duif voor jezelf en de
rest om in onze omgeving te laten zien dat we vrede willen
krijgen, hebben en houden.

Klimbos

Voor jongeren vanaf de middelbare school
	Datum zaterdag 28 september
Tijd overdag
Vetrekplaats Pauluskerk
Bijdrage per deelnemer € 10,Een gezellige doe-dag met de 12+-ers naar het klimbos in de Lage-Vuursche.
Aanmelden kan voor 20 september 2019. Dit is het makkelijkst via een app/sms berichtje naar
Siwanthi Leijen – 0610896435.
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Sint-Maarten

Lampionnen maken en lampionnentocht
	Datum
Tijd
		
Plaats

woensdag 6 november 2019 en maandag 11 november 2019
woensdag 15.00 - 17.00 uur: lampionnen versieren
Maandag 19.00 - 20.00 uur: lampionnentocht langs de huizen
Pauluskerk

Op 11 november is het Sint-Maartenfeest. Kinderen gaan dan met lampionnen langs de huizen.
Wordt er opengedaan dan zingen de kinderen een Sint-Maartenlied en krijgen ze fruit of snoep
van de bewoners. Maar wie is die Sint Maarten eigenlijk?
Wij willen woensdagmiddag het verhaal van deze Sint-Maarten of Sint-Martinus vertellen aan de
kinderen en samen met hen lampionnen versieren. Aan het begin van de maandagavond op 11
november verzamelen we ons - met de ouders - bij de Pauluskerk en van daaruit trekken we
Breukelen in om al zingend voor de deuren lekker veel snoep te verzamelen.
Kom je ook? Meld je dan aan! Dit kan via de e-mail: kindernevendienst@pauluskerk.nl

Adventskalenders maken

Een klus voor de kleinen en de groten
	Data
Tijd
Plaats

woensdag 27 november 2019
15.00 uur
Pauluskerk (achterzaal)

Wie wil niet zijn eigen adventskalender? We gaan samen aan de slag om een
mooie kalender te maken.
Knutsel je mee? Meld je dan aan bij Heinie de Kruijff via app/sms berichtje
06-23700853, zodat we genoeg materiaal in huis hebben!

Filmavond

Voor jongeren vanaf de middelbare school
	Data
Tijd
Plaats

vrijdag 29 november 2019 en zaterdag 15 februari 2020
vanaf 19.00 uur
Bij Siwanthi en Erik
We gaan gezellig chillen en een filmpje kijken bij Erik
en Siwanthi thuis. Laat je even weten of je komt,
dan zorgen we voor genoeg lekkers en drinken.
Dit is het makkelijkst via een app/sms berichtje naar
Siwanthi Leijen – 0610896435.
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Een dagje naar het museum
Datum zaterdag in februari
Tijd 10.00-17.00 uur
Vertrekplaats Pauluskerk
Op een zaterdag in februari gaan we met de kinderen naar een museum. Leerzaam maar vooral
ook erg leuk. Welk museum het wordt blijft nog even een verrassing. In het kerknieuws en via
de kindernevendienst zullen alle kinderen ouders ruim op tijd worden geïnformeerd over de
datum en naar welk museum we gaan.

Eieren beschilderen
Kleurrijk Pasen

	Datum woensdag 8 april 2020
Tijd 13.30-15.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
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! Aanmelden voor 1 april bij Heinie
de Kruijff via app/sms berichtje 06-23700853,

Spelavond

Voor jongeren vanaf de middelbare school
	Datum vrijdag 17 april 2020
Tijd 20.00 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)
We gaan gezellig spelletjes spelen. Aanmelden kan het makkelijkst via een app/sms berichtje
naar Siwanthi Leijen – 0610896435. Voel je welkom!

Strandwandeling

Voor jongeren vanaf de middelbare school
Datum
Tijd
Vertrekplaats

j uni 2020 (afhankelijk van het toets en
examenrooster van de jongeren)
10.00-17.00 uur
Pauluskerk

Een gezellige wandeling om alle school stress uit te laten en door de
frisse wind te lopen. In kerknieuws, de 12+ dienst en op Facebook
wordt de definitieve datum gecommuniceerd.
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Sport- en speldag
voor de jeugd

	Datum zondag 7 juni 2020
Tijd 11.30 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal) vertrek
Voor kinderen en jongeren in alle leeftijden organiseren we een leuke sport- en speldag op
zondag 17 mei. Na afloop van de dienst zullen we met elkaar picknicken. Het idee is dat we een
Amerikaanse picknick houden, waarbij iedereen iets te eten en te drinken meeneemt. Daarna
gaan we al dat lekkers er lekker af sporten met leuke spelletjes en sportopdrachten. Jeanine
zorgt voor een goede locatie en leuke opdrachten. We verzamelen om 11.30 in de achterzaal
van de Pauluskerk. Neem gerust jouw ouders/broers/zussen mee!
Opgeven kan voor 10 mei bij Jeanine Motau (jeaninevanvoskuilen@hotmail.com)

Speurtocht, BBQ en kampvuur
	Datum zaterdag 11 juli 2020
Tijd 14.00-21.00 uur
Plaats Nieuwer ter Aa
Op zaterdag 11 juli 2020 is er voor alle kinderen en
jongeren een spannende speurtocht in de polder. Na
de speurtocht gaan we met elkaar barbecueën en
genieten van een kampvuur. Hierbij zijn ouders ook
uitgenodigd.
Het is een “Amerikaanse BBQ”… dat wil zeggen:
iedereen neemt wat mee voor op de barbecue en iets
te drinken. En dat delen we dan met elkaar.
Het is belangrijk je tijdig op te geven. Dit kan via de
e-mail: kindernevendienst@pauluskerk.nl

Geloofskoffertjes
Geloven begint meestal tussen ouders en kinderen, in het samen leven thuis. In het met elkaar
praten over normen en waarden, over het geloof. En omdat we het belangrijk vinden om
ouders, en ook grootouders, in ons midden een steuntje in de rug te geven bij de geloofsopvoeding zijn er twee geloofskoffertjes gemaakt. Een koffertje voor gezinnen met kinderen in de
leeftijd van 0-10 jaar en een koffertje voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8-14/16 jaar.
Er zit leesmateriaal voor kinderen en ouders, cd, gebedskaartjes etc. in de koffertjes. Ook zit er
een logboekje in. Je kunt hierin iets persoonlijks schrijven, iets wat je geraakt heeft, wat je
interessant vond. Maar ook als je iets hebt gemist, als je vragen hebt mogen die in het logboekje geschreven worden. Je kunt een koffertje 4 weken lenen, gratis en voor niets.
Heb je interesse, bel dan naar Nel van Houwelingen 0346-250673 of naar
Cobi Andreae 0346-250925.
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Catecheses en Gespreksgroepen
Belijdeniscatechese
Ik geloof

	Leiding
	Datum introductie
	Data catechese
Tijd
Plaats

ds. Bert Aalbers
maandag 23 september 2019
6 avonden (in overleg)
20.00 uur
Pauluskerk (predikantskamer)

Belijdeniscatechisatie? Misschien heb jij ooit wel eens overwogen om belijdenis te doen, maar is
het er nooit van gekomen. Misschien vindt je het een enorm grote stap om te nemen. Het kan
natuurlijk ook zijn, dat je je afvraagt waarom je belijdenis zou doen. Of je hebt nog veel vragen
over het geloof, over wat dat betekent voor je leven. Om eerst eens te proeven of het wat voor
je is, ben jij van harte uitgenodigd voor de introductieavond op maandag 23 september 2019. Ben
jij 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 je 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. Bert Aalbers
	Data	donderdagen 12 september, 10 oktober, 21 november en
12 donderdagen 16 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei,
11 juni, 10 juli en 14 augustus 2020
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 de Psalmen. Teksten waarin heel het leven ter
sprake komt: vreugde en verdriet, leven en dood, vriend en vijand, enz. stof genoeg voor een
nieuw seizoen. U bent van harte welkom. Kom gerust een keer kijken!
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Overige activiteiten
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 35 vrouwen ingeschreven, de opkomst ligt tussen de 12 á 15 vrouwen.
Zij komen uit Eritrea, Afghanistan, Marokko, Somalië, Irak, Kongo, Kazachstan, Syrië, Armenië
en Rusland.
Natuurlijk hebben we ook een poule van 15 enthousiaste vrijwilligsters die aanwezig zijn om te
helpen, koffie en thee te schenken en een praatje te maken. Per ochtend zijn er ongeveer 6 á 7
aanwezig. Het is een geweldig succes geworden! De afspraak is dat we Nederlands met elkaar
spreken, wat nog wel eens tot hilarische situaties leidt.
De vrouwen hebben ons verrast met een ontbijtbuffet, verschillende malen heerlijk gekookt,
ieder had iets lekkers uit het land van herkomst gemaakt en meegenomen. Waarom? “Jullie zijn
onze engelen.” Een mooier compliment kan je niet krijgen. Natuurlijk gaan we het komend
seizoen weer verder met deze bijzondere groep. U bent van harte welkom om eens te komen
kijken.

Monumentendag

Een blik in de Pauluskerk
	Data
Tijd
Plaats

zaterdag 14 september 2019
10.00-16.00 uur
Pauluskerk

In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag in Nederland en zo
ook een open Pauluskerk! Wij zijn de hele dag open op zaterdag 14 september. Het thema van
2019 is Plekken van plezier: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun
plezier? Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub, een kerk of
een café is, het barst in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd.
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Jaarmarkt

met onze snuffel- en rommelmarkt
	Datum
Tijd
Plaats

zaterdag 20 juni 2020
10.00-16.00 uur
Kerkplein

Iedere derde zaterdag in juni is er een grote jaarmarkt in het centrum van Breukelen. Als
Protestantse gemeente Breukelen (Pauluskerk en Pieterskerk) organiseren wij dan ook onze
markt. Deze gezamenlijke activiteit draagt mede bij aan onze saamhorigheid en aan enkele
goede doelen. Tijdens de markt hebben wij naast de Pieterskerk alle ruimte om kraampjes neer
te zetten, met een Rad van Fortuin en een terras waar o.a. vers gemaakte cake en gebak
genuttigd kunnen worden met koffie/thee etc. In de kraampjes treft u: tweedehands spullen,
antiek, glas, een bijzonder raadspel, Pieterskerkwijn, vers gemaakte wafels, een breed assortiment van boeken tot huisraad, enzovoort. De Pieterskerk kan op die dag ook worden bezichtigd.
Tijdens uw verblijf wordt u door orgelmuziek in nog mooiere sferen gebracht.
De markt wordt opgezet en bemand door vrijwilligers vanuit de beide kerkelijke gemeenten. De
opbrengst van de markt wordt in gelijke delen verdeeld tussen het onderhoud van de kerkgebouwen en een of meerdere goede doelen. Ieder jaar wordt dit opnieuw bepaald. In het
verleden waren dit projecten in bijvoorbeeld: Indonesië, Brazilië, Hongarije en Ghana, de
hospices in Vleuten en Wilnis.
Zo is in 2019 €3.100,- overgemaakt naar het Leerorkest
Stichtse Vecht, een innovatief
muziekeducatieproject met als
doel alle kinderen de kans te
geven een muziekinstrument
te leren bespelen. Ook in 2020
hopen we weer een gezellige
en mooie dag te hebben.
Welkom op zaterdag 20 juni.
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Herdenkingsbijeenkomsten
Herdenkingsdienst 4 mei 2020
	Datum maandag 4 mei 2020
Tijd 18.45-19.15 uur
Plaats Pauluskerk
4 Mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse
oorlogsslachtoffers herdenken. Herdacht worden allereerst al
diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog (75 jaar geleden) 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 wordt de jaarlijkse herdenkingsdienst georganiseerd
door de Oranjevereniging Breukelen en de Werkgroep Oecumene.
Na de dienst kan men de dodenherdenking bijwonen, waarvoor
om 19.30 uur in Park Boom en Bosch verzameld wordt.

Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus 2020
	Datum zaterdag 15 augustus 2020
Tijd 15.00-16.00 uur
Plaats Pauluskerk
Op 15 augustus 2020 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 75 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 juli en augustus): kindernevendienst (4-12 jaar)
Laatste zondag van de maand: 12+ dienst (12-15 jaar)
Startzondag
Vredesdienst (+)
Allerheiligen
Dankdag gewas en arbeid
Vespers Advent (+)
Kerstnacht
Kerstochtend
Dienst Eenheid (+)
Aswoensdag (+)
Vespers 40-dagen (+)
Biddag gewas en arbeid
Annunciatie (+)
Palmzondag
Morgengebeden Stille Week
Witte Donderdag (+)
Goede Vrijdag (+)
Paasnacht (+)
Paasochtend
Hemelvaart (+)
Pinksteren (+)

zondag 8 september 2019
zondag 22 september 2019
zondag 3 november 2019
woensdag 6 november 2019
dinsdag 3, 10, 17 dec 2019
dinsdag 24 december 2019
woensdag 25 december 2019
zondag 19 januari 2020
woensdag 26 februari 2020
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31 maart, 7 april 2020
woensdag 11 maart 2020
woensdag 25 maart 2020
zondag 4 april 2020
ma 6/4, di 7/4, wo 8/4
donderdag 9 april 2020
vrijdag 10 april 2020
zaterdag 11 april 2020
zondag 12 april 2020
donderdag 21 mei 2020
zondag 31 met 2020

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.15 uur
22.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
19.30 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
07.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur

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

(+) = oecumenische dienst
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Agenda 2019-2020
september
za 7 sep
wo 11 sep
do 12 sep
za 14 sep
wo 18 sep
wo 18 sep
zo 22 sep
ma 23 sep
zat 28 sep

13.00
14.30
14.30
10.00-16.00
14.30
20.00
19.00
20.00
10.00

Startweekend
Duiven maken
Seniorengespreksgroep
Monumentendag
Duiven maken
Bij Paulus in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Viering in traditie van Taizé
Start belijdeniscatechisatie
Klimbos 12+

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

Oktober
zo 6 okt
wo 9 okt
do 10 okt
za 12 okt
wo 16 okt
za 19 okt
zo 27 okt

15.00
20.00
14.30
15.00
20.00
15.00
19.00

Orgelconcert Jan Pieter Karman
Ruud Bartlema: lezing over expositie
Seniorengespreksgroep
Kinderboekenweek Jozua Douglas
Bij Paulus in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Reggie Baay en Indonesische Maaltijd
Viering in traditie van Taizé

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

November
wo 6 nov
zo 10 nov
ma 11 nov
wo 13 nov
zo 17 nov
ma 18 nov
wo 20 nov
do 21 nov
zo 24 nov
zo 24 okt
wo 27 nov
wo 27 nov
vrij 29 nov

15.00
15.00
19.00
20.00
11.30
20.00
20.00
14.30
15.00
19.00
15.00
20.00
19.30

Verhaal + Lampionnen maken
Trio Tangata
Sint-Maarten lampionnenoptocht
Koran lezen Soera 31
Opening Paulus Expositie
Paulus en Filippi: Lezing Eduard Verhoef
Bij Paulus in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Seniorengespreksgroep
Rondom Bach
Viering in traditie van Taizé
Maken Adventskalender
Amnesty Movie that Matter
Film 12+

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk vertrek
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Heycoplaan

December
zo 1 dec
zo 8 dec
do 12 dec
vrij 13 dec
zo 15 dec
za 21 dec

15.00
15.00-18.00
14.30
18.30-21.00
11.30
20.00

Vesperdienst Utrechts Vrouwen Schola
Amnesty “ Write for Rights”
Seniorengespreksgroep
Lichtjesavond
Opening Expositie: Tineke van den Berg
Christmas Carols
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Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk e.a. kerken
Pauluskerk
Pauluskerk

Januari
wo 1 jan
wo 15 jan
do 16 jan
zo 19 jan
zo 26 jan

15.00
20.00
14.30
15.00
19.00

Orgelconcert Jan Pieter Karman
Bij Paulus in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Seniorengespreksgroep
Kleurrijke Maaltijd
Viering in traditie van Taizé

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

Februari
za ? feb		
zo 2 feb
zo 9 feb
do 13 feb
za 15 feb
wo 19 feb
zo 23 feb
zo 23 feb

10.00
15.00
15.00
14.30
19.30
20.00
11.30
19.00

Dagje naar museum met de jeugd
Rondom Bach
Concert Luuk Lenders – Jeugd
Seniorengespreksgroep
Film 12+
Bij Matteus in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Opening Expositie Joke van der Toolen
Viering in traditie van Taizé

Pauluskerk vertrek
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Heycoplaan
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)

Maart
zo 1 mrt
di 3 mrt 18.00
wo 4 mrt
vr 6 mrt
di 10 mrt
do 12 mrt
za 14 mrt
di 17 mrt
wo 18 mrt
zo 22 mrt
di 24 mrt
do 26 mrt
di 31 mrt

19.00
Orgelvesper
Pauluskerk
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Pauluskerk (achterzaal)
20.00
Paulus onder de filosofen: Lezing prof dr G.J. vd Heiden
Pauluskerk
20.00
Leerlingenavond Lieve Geuens
Pauluskerk
18.00
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Pauluskerk (achterzaal)
14.30
Seniorengespreksgroep
Pauluskerk (achterzaal)
14.00
Festival van de Vrede
Pauluskerk
18.00
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Pauluskerk (achterzaal)
20.00
Bij Matteus in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Pauluskerk (achterzaal)
19.00
Viering in traditie van Taizé
Pauluskerk (stiltecentrum)
18.00
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Pauluskerk (achterzaal)
20.00
Sytze de Vries: Paulus
Pauluskerk
18.00
Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Pauluskerk (achterzaal)

				
April
di 7 apr		
wo 8 apr
wo 15 apr
do 16 apr
vr 17 apr
zo 19 apr
do 23 apr
zo 26 apr

18.00
15.00
20.00
14.30
19.30
19.00
20.00
19.00

Sobere Maaltijd 40-dagentijd
Paaseieren schilderen
Bij Matteus in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Seniorengespreksgroep
Spelavond 12+
Evensong
Bonifatius in Breukelen
Viering in traditie van Taizé

Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Bonifatiushuis
Pauluskerk (stiltecentrum)
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Mei
zo 3 mei
di 4 mei
wo 13 mei
do 14 mei
za 16 mei
zo 17 mei
zo 17 mei
do 21mei
zo 24 mei

15.00
18.45
20.00
14.30
09.30
11.30
15.00
07.00
19.00

Orgelconcert Jan Pieter Karman
Herdenkingsdienst 4 mei
Bij Matteus in de leer (Bewust Bijbel lezen)
Seniorengespreksgroep
Autorondrit Ouderen
Opening Expositie Marloes Molenaar
Rondom Bach
Dauwtrappen
Viering in de traditie van Taizé

Juni
in juni		
za 6 jun		
zo 7 jun		
do 11 jun
zo 14 jun
zo 14 jun
za 20 jun
za 20 jun
zo 28 jun

10.00
09.30
11.30
14.30
10.00
15.00
10.00-16.00
23.00
19.00

Strandwandeling 12+
Dagje Rotterdam
Sport en spel dag voor de jeugd
Seniorengespreksgroep
Eredienst met Mis
Concert Lieve Geuens/Hein Hogendoorn
Jaarmarkt
Nacht voor de Vluchteling 10 km loop
Viering in de traditie van Taizé

Juli
do 10 jul
vr 11 jul 14.00

14.30
15.00

Seniorengespreksgroep
Speurtocht, BBQ en kampvuur

Augustus
za 15 aug
zo 23 aug

15.00
19.00

Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus
Viering in de traditie van Taizé
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Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk (achterzaal)
vertrek ‘t Heycop
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)

Pauluskerk vertrek
Pauluskerk vertrek
Pauluskerk (achter) vertrek
Pauluskerk (achterzaal)
Pauluskerk
Pauluskerk
Pieterskerk
Amsterdam
Pauluskerk (stiltecentrum)

Pauluskerk (achterzaal)
Nieuwer Ter Aa

Pauluskerk
Pauluskerk (stiltecentrum)

Contactgegevens
Predikant -Consulent

Ds. Bert Aalbers
Tel 034656534
predikant@pauluskerkbreukelen.nl

Scriba

Mevr. C.H. van Schaik
Doornhoecklaan 58
3601 JX Maarssen
Tel 06 53792347
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

19 t/m 27 oktober 2019
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
22 februari t/m 1 maart 2020
25 april t/m 3 mei 2020
18 juli t/m 30 augustus 2020

Tekst redigeren: Janneke Schulp
Ontwerp: Studio HEIN, Heinie de Kruijff, www.studiohein.nl
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