Zaterdag 19 november 2022, 23e jaargang no. 20

KERKNIEUWS
Protestantse gemeente Breukelen
Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk
KERKDIENSTEN

AGENDA

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

- Zaterdag 26 november,18.00 uur, Bonifatiushuis
‘Aan tafel met Sparrow‘

ZONDAG 20 NOVEMBER
10.00 uur: ds. H. Mak, Harderwijk
Collecten: 1. PKN Pastoraat 2. Wijkkas Pauluskerk

Zaterdag 26 november, 20.00 uur, Pauluskerk
Orgelconcert door Diederik Bos

- Vrijdag 2 december, 18.00 uur, Bonifatiushuis
Open Maaltijd, inloop vanaf 17.00 uur

ZONDAG 27 NOVEMBER – I Advent
10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse
19.00 uur: Taizéviering
Collecten: 1. Werelddiakonaat - Colombia 2. Wijkkas

MEDITATIE

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Advent anno Domini 2022
Uit de prachtige bundel Zingend Geloven III (1987) is het
lied ‘Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding
zijn?’ in het nieuwe Liedboek van 2013 terecht gekomen,
lied 462. Een tekst van de hand van Henk Jongerius, verbonden aan het Dominicanenklooster te Huissen. Een typisch adventslied, aanvankelijk zingend van vragen en vertwijfeling om dan over te gaan in het hopen en dan in het
aanwijzen van de weg. Ik deel de tekst, leest u hem aandachtig door:

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
ZONDAG 20 NOVEMBER
10.00 uur: ds. Th. Wegman - Gedachtenis der overledenen
18.30 uur: ds. C.M.A. van Ekris, Zeist (Witte Kerkje)
Collecten: 1. PKN Pastoraat 2. Wijkkas Pieterskerk
Autodienst: (10.00 u.) Kees de Jong, tel. 06 44123842
ZONDAG 27 NOVEMBER – I Advent
10.00 uur: ds. Y. Hsu, Maarssen
18.30 uur: ds. F.E. Schneider (Witte Kerkje)
17.00 uur: bijeenkomst voor jongeren, in de Pieterskerk,
aansluitend gezamenlijke maaltijd
Collecten: 1. Werelddiakonaat - Colombia 2. en 3. Wijkkas
Autodienst: (10.00 u.) Jan den Hartog, tel. 06 54302974

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn,
voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn?
Zal er ooit een blijvend heden, vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal
zijn?
Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 18 nov. 16.45 uur: dhr. F. Langeraar
Vrijdag 25 nov. 16.45 uur: dhr. H. Hendriks
Vrijdag 2 dec. 16.45 uur: ds F.E. Schneider, Viering H.A.

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die
lacht.
Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.

VESPERS IN DE ADVENT
Dinsdag 29 november, 19.15 uur, Pauluskerk (zie ook p. 10)

Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is.’

De volgende Kerknieuws verschijnt op 3 december (2 w.).
Kopij graag vóór maandag 28 nov. 18.00 uur indienen.

Voor mij is het een lied met diepe bemoediging. Juist omdat
het woorden geeft aan de moeiten die je met het leven in de
wereld kunt hebben. Dit jaar dat nu bijna achter ons ligt,
staat in het teken van oorlog, van bruut geweld, van bedrog,
van pijn. Een nieuwe generatie doet de indringende ervaringen van vluchten op. Weer. Zal er ooit een dag van vrede
zijn? Een vraag die ook door mensen in de bijbel is gesteld.
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Hoe menselijk zijn de oude verhalen van mensen die hun
leven in vrede willen leven. De bijbel is niet wereldvreemd.
Het is eerder andersom: de wereld is bijbelvreemd.
In de kerk vieren we het evangelie van licht in de nacht. Van
hoop en vertrouwen, ondanks alles. In de wereld van donkere en duistere ervaringen is een Licht opgegaan. Iemand in
wie God vastgehouden heeft aan zijn droom van schepping,
een wereld in brede vrede, een wereld waarin geschonden
mensen kunnen genezen van innerlijke pijn. Waar mensen
hersteld kunnen worden, in hun respect en zelfrespect. Hun
verhaal mogen doen.
Nagenoeg alle verhalen die in de evangeliën over Jezus
worden gedeeld kunnen in het licht gelezen worden van genezing, heling, bevrijding, vertroosting en bemoediging. Zó
is Jezus ons een gave en een voorbeeld. Hier gaat het om!
Wanneer wij de Adventstijd ingaan dan is het om ons innerlijk voor te bereiden op het feest van zijn geboorte, zijn komen tot deze wereld, als teken van Gods trouw. Herinnering
van onze toekomst. Door de nacht naar een nieuwe morgen.
Om dan in de dagen van ons leven zijn weg te gaan in de
omgang met elkaar.
Zo is Advent een tijd van inkeer en oefening. Ons wacht een
nieuw jaar. Aan het appelboompje in ons voortuintje kun je
de nieuwe knopjes al bespeuren: nieuwe hoop.
Ds Bram-Willem Aarnoutse

gaat onze oud-predikant ds Van Ekris voor. Op 27 november is het alweer de 1e zondag van Advent, dan gaat ds Hsu
uit Maarssen voor. In de middag, om 17.00 uur, is er een
speciale bijeenkomst voor de jeugd. De historie van de
Pieterskerk staat hierbij centraal, we gaan met hen eeuwen
terug in de tijd. Zoveel generaties hebben al op verschillende manieren het geloof beleden. Goed om in hun voetsporen
te treden en te bedenken hoe groot die zegen is. In het Witte
Kerkje gaat deze avond ds Schneider voor.
Gedachtenisdienst
Zondag 20 november is de Eeuwigheidszondag, de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. In de ochtenddienst worden
de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar overleden zijn. Voorganger is ds. Th. Wegman uit Zeist. Organist
Jan Pieter Karman en tenor Gerrit van der Heide verlenen
hun medewerking.
Familieleden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om samen met de gemeente deze dienst mee te beleven.
Reintje Lith - Kroon
29 april 1933

29 december 2021

Juliaan Kroon
11 april 1948

30 december 2021

Leendert Nagtegaal
5 april 1947

WIJKGEMEENTE
PIETERSKERK

15 januari 2022

Neeltje Alijda Takke - Coppoolse
26 juni 1944

23 januari 2022

Anton Dirk Vermeulen
13 mei 1942

Ledenadm.:
Website:
Kerktelefoon:

Predikant: vacant
Bijstand in het pastoraat:
Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com
Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

18 februari 2022

Aartje Elizabeth Lodder - Oskam
16 juli 1943

23 juni 2022

Piet Sondij
28 februari 1944

15 oktober 2022

Cornelia Siebert - van Tongeren
19 april 1936

30 oktober 2022

Ariette Nap - Molenaar
15 augustus 1929

7 november 2022

De mensen van voorbij
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven.
Dita van Muiswinkel - Oussoren

Bij de diensten
Afgelopen zondag stond in de preek de jonge Samuel
centraal. In een wereld van verval riep God hem. Zijn stem
had lang al niet meer geklonken en het duurde even voordat
Eli begreep dat de Heer tot Samuel sprak. Verstaan wij Hem
nog wel? Kennen wij Zijn stem nog? Na driemaal Zijn
roepstem gehoord te hebben drong het tot hen door. De
vierde maal antwoordde Samuel: Spreek heer uw knecht
luistert. Elke zondag klinkt zijn roepstem om te komen
luisteren en zingen. Komende zondag is de laatste zondag
van het kerkelijk jaar en gedenken we de gemeenteleden die
ons dit jaar en daarvoor zijn ontvallen. Ds Wegman leidt
deze dienst, zie ook het bericht hieronder. In de avonddienst

Jeugdbijeenkomst
We nodigen onze jongeren uit om op 27 november om
17.00 uur naar de Pieterskerk te komen. Samen duiken we
dan 500 jaar terug in de tijd om te ontdekken hoe God al
vele eeuwen trouw is aan de kerk. En dat zie je ook terug in
het gebouw! Na afloop eten we samen in het Bonifatiushuis.
Er is die avond daarom geen Sundae groep. Neem vrienden
en vriendinnen mee en laat je meevoeren door de historie
van de Pieterskerk.
Gemeenteavond
Op 9 november zijn we met een groot aantal gemeenteleden
uitgebreid in gesprek gegaan over de samenwerking van de
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kerken in Breukelen en het Witte Kerkje in het bijzonder.
Op 16 november houdt het Witte Kerkje een gemeenteberaad. De meningen die u en zij hebben gedeeld gaan we als
kerkenraden bespreken. Vanuit deze bespiegelingen praten
we samen verder. Ook werd opgeroepen om met de Pauluskerk in gesprek te gaan. Ook op de Algemene kerkenraad
stond en staat dit onderwerp op de agenda. Verder spraken
we nog over de begrotingen van de Diaconie en Kerkrentmeesters voor 2023, het project Sparrow en de maaltijd die
hiervoor wordt georganiseerd, de mogelijkheden om kosten
te besparen op energie en natuurlijk over het beroepingswerk. Wilt u nog iets met ons delen? Een vreugde, een zorg
of iets anders, schroom niet om dit te doen. Veel gemeenteleden hebben dit al gedaan voorafgaand aan en tijdens de
gemeenteavond zelf.

Dan sprak ze Ga weg satan! Ze worstelde met een vraag, die
ze vaak kon stellen: Waar komt God vandaan? Rita was een
denker. Op de Bijbelkring, die ze 20 jaar trouw bezocht, kon
ze diepzinnige kwesties aan de orde stellen. Een broeder in
het ziekenhuis vroeg haar: Bent u bang om dood te gaan? Ze
gaf als antwoord: Nee, maar wel voor wat eraan vooraf gaat.
En toch: waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
Want toen ze in dat ziekenhuis haar einde zag naderen, bad
Rita: Jezus, ik kom bij U! Ze had haar hart aan haar Heiland
gegeven. Rita dacht: Mijn einde komt eraan. Maar nog was
het einde niet. Rita zei: Ik heb een nieuwe kans gekregen.
Er ging destijds een schok door haar heen toen haar man,
die jarenlang ouderling was, neerviel in de kerk en gereanimeerd moest worden. In 1995 overleed Gerard, 66 jaar. Er
brak een moeilijke tijd voor haar aan. Na dit sterfgeval
kreeg ze haar oude karakter terug: ze kwam weer voor
zichzelf op.
Rita was in de kerk en in haar omgeving een populaire en
sociale vrouw met een grote vriendenkring. Jarenlang was
ze een trouw lid van het zangkoor, waarvoor ze ook gehuldigd is. Ze sprak van haar liefde voor de kinderen en was
altijd weer blij als ze terug waren van vakantie. Ze genoot
van haar klein- en achterkleinkinderen.
Het laatste jaar kreeg mevr. Nap steeds vaker last van benauwdheid en pijn in de borst. Ze hapte de laatste tijd
letterlijk naar adem. Ze zei: Ik wil nog zoveel doen!
God gaf haar kracht om op de been te blijven. Vorige week
in de nacht van zondag op maandag belde Rita naar buurvrouw Annet. Ik heb het benauwd! Annet ging naar haar toe
en zette haar overeind. Voor de kinderen bij haar waren,
overleed Rita. In de armen van Annet. Mevr. Nap gleed
ongemerkt het leven uit. Ze werd voor verder lijden gespaard. Haar gebed was verhoord. Wat zal ze verbaasd zijn
geweest, toen ze haar Heiland met eigen ogen zag. Als ik U
ontmoet, vind ik rust bij U. Veilig in Jezus’ armen. De
begrafenis vond plaats op dinsdag 15 november na een
dankdienst in de Pieterskerk. We wensen de kinderen, de
klein- en achterkleinkinderen (die haar klein-omi noemden)
de troostvolle nabijheid toe van onze God.
Ds. Theo Wegman

Jeugdwerk
Binnenkort stoppen er weer mensen met het Jeugdwerk
nadat zij zich hiervoor vele jaren hebben ingezet. We zijn
nog steeds hard op zoek naar iemand die de activiteiten wil
coördineren. Het is toch een hele grote groep jongeren waar
we de zorg voor dragen. Ook al zien we ze niet zo vaak in
de kerk, ze zijn er wel degelijk. Geef gehoor aan deze roepstem in uw hart en meldt u zich bij de scriba.
Uit de gemeente
Op zondag 30 oktober is in de leeftijd van 86 jaar overleden
mevr. Cornelia Siebert - van Tongeren. Op 8 november is ze
te Bilthoven begraven.
In de vroege morgen van 7 november is onze zuster Ariette
(Rita) Nap-Molenaar in de leeftijd van 93 jaar overleden. Na
de gedachtenisdienst in haar Pieterskerk is Rita Nap afgelopen dinsdag begraven op de Algemene Begraafplaats te
Breukelen.
We wensen hun families sterkte toe en Gods onmisbare
zegen. Hier beneden staan twee In Memoriams.
We denken aan de zieken in onze gemeente en we noemen
mevr. Vis (Eendrachtlaan 53). Onderzoeken in het ziekenhuis hebben een ernstige ziekte aan het licht gebracht. We
bidden dat God Zijn beloften ook aan haar werkelijkheid
doet worden dat Hij getrouw is en nabij. Verschillende broeders en zusters ervaren dat het klimmen der jaren ook lichamelijke moeiten met zich meebrengt. Ook in familie- of
andere verbanden kunnen zich moeiten voordoen. Voor ons
allen gelden de woorden van Psalm 37: Leg je leven in de
handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je
doen.
Hartelijke groet,
De wijkouderlingen

In Memoriam Cornelia Siebert
Vertrouwend op haar Heer is Cornelia Siebert - van Tongeren op zondag 30 oktober in de leeftijd van 86 jaar overleden.
Corrie werd geboren en groeide op in Wilnis. In 1961
trouwde ze met Warner Siebert uit Nieuwer Ter Aa waar ze
samen ook gingen wonen. Er werden twee dochters geboren, Astrid en Miranda. Het gezin beleefde vele fijne jaren.
Liefdevol vertelden beide dochters hier over tijdens de afscheidsdienst; zingen, tuinieren, leerde haar dochters handwerken , genoten van vakanties en Corrie was actief bij ‘de
Soos’ in het dorp. Maar alles werd anders, heel anders.
Het ging niet goed met de gezondheid van Corrie, het gehoor werd een groot probleem, een operatie mocht niet
baten. Er bleef altijd geruis en onrust in haar hoofd. De
laatste jaren van haar leven waren niet makkelijk.
Na ruim 60 jaar lief en leed gedeeld te hebben en na de vele
goede zorgen van haar man en dochters mocht Corrie op 30
oktober rust krijgen. Ze verlangde ernaar want ze zei regelmatig: Ik weet waar ik naar toe mag gaan en dat is het belangrijkste.

In Memoriam Rita Nap
Op maandag 7 november overleed Ariëtte Nap-Molenaar,
geboren op 15 augustus 1929 in Kamerik. Ze werd 93 jaar.
‘Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend’ Het was een
lievelingslied van Rita. Je hoort erin wat er leefde in haar
hart. ‘Houd mij vast.’ In september van dit jaar lag ze op
een zondag in het ziekenhuis. Ze had een hartinfarct gehad.
Ze zei: Ik heb een tweede kans gekregen. Ik had het gevoel
dat ik weg zou glijden. Daar hoopte Rita op, om weg te
glijden zonder dat ze het besefte. En, voegde ze eraan toe, Ik
hoop, dat het goed is. Rita was haar vertrouwen wel eens
kwijt. En ze kon slecht uiten wat er precies in haar omging.
Als ze bad, kon ze haar gedachten niet altijd erbij houden.
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Op 8 november hebben we in de aula van Den & Rust in
Bilthoven haar leven herdacht. Een samenzijn met muziek
en teksten die Corrie in haar leven kenbaar had gemaakt.
We lazen uit de bijbel Mattheus 7 vers 24 tot 27, de trouwtekst van Corrie en Warner. In deze gelijkenis spreekt Jezus
over het bouwen van een huis, een woning. Bouw je je
woning op een rots of op zand? We luisterden naar muziek
en overdachten woorden uit Psalm 139, Heer U doorgrondt
en kent mij, mijn zitten en mijn staan, Gij verstaat van verre
mijn gedachten. Zo is God, Hij kende Corrie, Hij kende haar
zitten en staan, haar mooie dagen en jaren maar ook haar
moeilijke dagen en jaren.
In familiekring hebben we Corrie begraven op de natuurbegraafplaats in Bilthoven. Nu mag ze rusten, in Vrede, met
de Genade van God.
Dita van Muiswinkel - Oussoren

Bij de diensten
Zondag 20 november: ds. H. Mak uit Harderwijk
Bij de Adventszondagen ‘Wachten tot Jezus komt’
Op 27 november begint de tijd van Advent. Vier zondagen
als een baken van rust in een maand die steeds gekker wordt
aan drukte en duisternis. We volgen het rooster van de oecumenische lezingen richting het Kerstfeest. Een geestelijke
oefening. Met de kinderen volgen we het spoor van het
Adventsproject (Bijbel Basics). En dan is het mooi om er
samen een goed begin mee te maken, door de dienst wat
meer dan gebruikelijk op kinderen af te stemmen. Dus zou
het mooi zijn om ze er bij te betrekken, doe je mee…?
In de dienst van 27 november nemen we afscheid van Gery
de With als pastoraal ouderling. We danken jou voor je
aandacht voor mensen in de voorbije jaren. Het luisteren,
het zoeken naar de juiste woorden, het aanhouden van de
contacten, wat soms veel vroeg. Het is goed om dan ook te
mogen zeggen ‘Ik neem mijn plaats in de gemeente weer in,
tussen alle mensen’. Corry Bosch legt haar taak als contactpersoon pastoraat neer. Zij blijft wel betrokken in de Taakgroep Pastoraat. Het zal wennen zijn voor jou en voor ons
allemaal. Maar fijn om te zien dat Henk Bomas deze functie
van jou overneemt. We wensen elkaar, en zeker degenen die
betrokken zijn in het pastoraat, een dankbare dienst toe.

Pastoraal contact
Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via
mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via
famvanscherpenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans
Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via
frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.
Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. Te
bereiken op 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com
U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om
iets te delen over het leven en werken van de gemeente of
over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend
oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt
u contact met hen opnemen.

Advent 2022
In de lezingen van Advent staan dit jaar vier vrouwen centraal die zijn opgenomen in de stamboom, de levenslijn van
Jezus.
Op de eerste Advent is dat Batseba, de vrouw van Uria. Het
verhaal van begeerte, bedrog en moord is treurig. En toch
leidt dat verhaal uiteindelijk tot de geboorte van Salomo, die
zijn vader David zal opvolgen.
Op de tweede Advent lezen we over Ruth, de moedige buitenstaander die kiest voor een bestaan in een vreemd land
uit liefde voor haar schoonmoeder en uit trouw aan de God
van Israël. Ook zij is een voormoeder van Jezus.
Op de derde Advent gaan we nog verder terug: naar het
verhaal van Rachab, die hoop putte uit de komst van Israël
naar haar stad en die letterlijk een reddingslijn was voor de
spionnen van Israël.
Op de vierde Advent gaat het over de weduwe Tamar, die er
onder lijdt dat haar schoonvader zijn belofte aan haar niet
nakomt en die daarom een list toepast om toch nog kinderen
te kunnen krijgen.
De bloemschikkingen op deze zondagen staan in het teken
van deze vier voormoeders van Jezus.

Gift
Via Marlies Wijnen ontvingen we een gift van € 20 voor
onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.
Jan Winkel

WIJKGEMEENTE
PAULUSKERK

Scriba:
Kerkelijk buro:
Website:
Kerktelefoon:

Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl
Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnplanet.nl
vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl
pauluskerkbreukelen.nl
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Gezamenlijke lunches met Advent
Het jaarthema 2022-2023 van de PKN is: Aan tafel! Plek
voor iedereen.
Dat willen we met Advent gaan doen, na afloop van de
morgendiensten. Iedereen is welkom!
Het worden lunches waarbij we van huis iets lekkers meenemen wat dan gedeeld wordt: eten voor en met elkaar en
een onverwachte gast.
Voor wie kan en wil: neem iets simpels mee, broodjes,
sandwiches, een lekkere salade, een quiche. Breng die vóór
de dienst naar de tafels in de stiltehoek. Na het koffiedrinken kan dan wie wíl samen de lunch gebruiken in de kerkruimte.
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U hoeft u niet van tevoren op te geven, u hoeft u ook niet
verplicht te voelen om mee te doen, zeker niet elke zondag.
Het is echt gewoon: eten wat de pot schaft met wie er aanwezig is.
Voel u welkom!

jaar bevestigd als ouderling-pastoraat en na een inwerkperiode neem ik hier en daar wat werkzaamheden over. Ik
word dus ook contactpersoon pastoraat. Dat zal even wennen zijn zowel voor u als voor mij. Ik hoop echter dat de
wisseling voor u geen belemmering is om mij te bellen of te
mailen als er wat is of als u een vraag heeft of wat dan ook.
Omdat ik nog full-time werk kan het zijn dat ik niet direct
kan reageren op telefoon of e-mail. Ik zal u dan later op de
dag of in de avond terugbellen c.q. terugmailen. Alvast bedankt voor het vertrouwen.
Met vriendelijke groet,
Henk Bomas

Advent met de Kindernevendienst
De kinderen van de kindernevendienst hebben hun eigen
adventsproject, dat een andere koers volgt dan de lezingen
van de volwassenen. Bij de kinderen is het thema ‘Ik kan
niet wachten!’ Advent betekent ‘komst’. We wachten op de
komst van Jezus. En daarom staan verschillende bijbelteksten op het programma waarin het gaat over wachten.
Op de eerste Advent lezen we een stukje uit de brief van
Jacobus. De eerste christenen wachtten erop dat Jezus naar
hen toe zou komen, en Jacobus schrijft daarover.
Op de tweede Advent gaat het over Maria. Die hoort van
een engel dat het kind dat ze zal krijgen een redder zal zijn
in Israël, die voor de hele wereld vrede en recht komt brengen. Negen maanden moet ze op hem wachten.
Op de derde Advent gaat het over Jozef. Ook hij droomt van
een engel, die hem vertelt dat Maria’s kind ‘Jezus’ moet
heten. De engel legt uit dat dit kind God dicht bij de mensen
brengt. ‘Immanuel’, God met ons.
Op de vierde Advent gaat het over Simeon en Hanna, twee
oude mensen die in de tempel wonen en hun hele leven hebben gewacht op de koning die eens zal komen. Zij herkennen die koning in het babietje dat door Maria en Jozef naar
de tempel wordt gebracht.
We hopen dat we met Advent ook weer met de kinderen en
de grote mensen samen een speciaal lied kunnen zingen
over deze mensen die wachten, omdat wij ook dit jaar weer
met hen mee wachten.
Ds. Gé Speelman

De gemeenteavond op 2 november
Na een hartelijk welkom van de voorzitter van de kerkenraad, Hetty Veneklaas, geeft deze het woord als eerste aan
Hans Schriever. Hij presenteert de begroting voor 2023. In
de aangeboden begroting vallen een aantal zaken op: zo
wordt er rekening gehouden met een forse stijging van de
energiekosten voor komend jaar. Voor de Pauluskerk wordt
dit geraamd op een verhoging van 9000 à 10.000 euro. Ook
de opbrengst van het beleggingsfonds wordt niet meegenomen omdat deze volgend jaar herschikt wordt. Bovendien
worden er geen effecten verkocht, dus komt er ook geen
rendement uit.
Eind oktober is er een energiescan gedaan in de Pauluskerk
en in de Pieterskerk. Het voorstel is om de verwarming 1
graad minder warm te zetten, naar 18° C. Uit de energiescan
en het bijbehorende rapport zullen nog meer besparingstips
komen, waar de gemeente t.z.t. van op de hoogte gebracht
wordt.
Door stijgende kosten en verminderde inkomsten komt de
begroting uit op een verlies van € 12.345,00.
Het college van Kerkrentmeesters heeft besloten om de
huurprijzen voor komend jaar te verhogen. Dit om ook de
stijgende energiekosten te dekken. Andere attentiepunten
zijn dat de onderhoudscommissie weer nieuw leven wordt
ingeblazen. Op 16 november is er gewerkt aan de geluidsinstallatie en er komt een nieuwe beamer met scherm. De
activiteiten die de Pauluskerk organiseert willen we zo veel
mogelijk behouden. De aanschaf van een kistorgel wordt
uitgesteld. Hiervoor was een bedrag van € 10.000,00 gereserveerd uit het ontvangen legaat.
De begroting 2023 van de Commissie van Kerkrentmeesters
is in te zien via een email naar scriba@pauluskerkbreu
kelen.nl. Dit geldt ook voor de begroting 2023 van de
Diaconie.
Tot slot wordt er nog een oproep gedaan om zoveel mogelijk collectemunten te kopen via Kees Andreae. Het afstorten van munt- en papiergeld brengt namelijk hoge kosten met zich mee. U kunt ook de Appostelapp downloaden
voor het digitaal overmaken van geld.
Na een welgemeend applaus en dankwoord van Hetty Veneklaas gaat de avond verder met: hoe zien wij de toekomst
van de Pauluskerk.

In en Uit de Gemeente
Voor zowel Hetty Veneklaas als Jan Bosch breekt een
revalidatieperiode aan. Wanneer u dit leest hebben beiden
een operatie ondergaan. Een nieuwe knie voor Hetty en voor
Jan een nieuwe heup. Een kaartje ter bemoediging wordt
zeker op prijs gesteld.
Hetty Veneklaas, Willink van Collenstraat 83 3621CL Breukelen en Jan Bosch, G .van Doornikstraat 111, 3621 HX,
Breukelen.
Onze gedachten zijn bij Ellen Querido. De kuren van de
afgelopen tijd hadden niet het gewenste effect. De behandelingen worden nu palliatief voortgezet. We wensen haar veel
sterkte en Gods nabijheid voor nu en in de toekomst. Een
kaartje zal haar goeddoen.
Verder wil ik u melden dat dit mijn laatste bijdrage is aan In
en Uit de Gemeente. Sinds de vacaturetijd heb ik u met
dankbaarheid en liefde op de hoogte gehouden van het wel
en wee in onze wijkgemeente. Nu we weer een eigen predikant hebben, is het tijd het stokje / de pen over te dragen.
Ouderling pastoraat Henk Bomas houdt u voortaan op de
hoogte. Hij stelt zich hieronder aan u voor.
Hartelijk dank voor het delen van uw vertrouwen in de
afgelopen jaren.
Namens het pastoraat,
Corry Bosch
Zoals hierboven is aangegeven, zal ik voortaan de berichten
van In en Uit de Gemeente verzorgen. Ik ben in april van dit
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De kerkenraad denkt dat er, o.a. door de komst van ds.
Aarnoutse en nieuwe ambtsdragers, weer ruimte is voor
nieuw elan in de Pauluskerk. Hoop, enthousiasme, een
nieuwe start, vertrouwen, maar ook bescheidenheid en gemis is wat gevoeld wordt, zowel in de kerkenraad als bij de
gemeente. En daarmee willen we verder. We willen voor
zover dat gewenst is contacten onderhouden met de mensen die
gemist worden, die zijn afgehaakt, en zijn altijd en van harte
beschikbaar om daar te doen wat nodig is. En tegelijkertijd
willen we verder.
Als Pauluskerkgemeente zijn we de afgelopen drie jaren
veel intern gericht geweest. En dat was ook nodig. Maar
uiteindelijk kan dat niet alleen de bedoeling zijn. Het is tijd,
of het is goed, om ons ook af te vragen wat onze toekomst
is; onze persoonlijke taak in de gemeente en onze gezamenlijke taak in de wereld. Willen wij een wereld waarin
wij leven naast of langs elkaar en soms ten koste van elkaar?
Of willen we een wereld ‘andersom’, waarin we kunnen
bouwen op, of omzien naar elkaar en liefde voor de naaste?
Het is aan ons, de gemeente, om het beeld van Gods Koninkrijk overeind te houden in een wereld vol onrust. We
leven in een harde wereld, waarin ontevredenheid groeit en
protesten grimmiger worden, waarin mensen de schuld vaak
bij een ander leggen en trouwens de oplossing ook. Er is
onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat en een groter wordende kloof tussen arm en rijk. In die wereld verliezen we
gemakkelijk de moed, komen we in verleiding en vergeten
we soms de nood van de ander, of zelfs God.
Wij geloven dat het anders kan. Maar we zijn zelf ook
gewoon maar mensen die met vallen en opstaan leren en
vaak niet beter zijn dan anderen. Dus als gemeente moeten
we blijven leren en onszelf en elkaar scherp houden. We
kunnen struikelen, maar laten we elkaar niet ten val brengen. We zijn verantwoordelijk voor elkaar en erkennen
daarbij elkaars menselijkheid (fouten maken mag!). Laten
we steeds opnieuw proberen het goede te doen en het goede
in elkaar te zien.
Onze geloofsgemeenschap is te vergelijken met een mosterdzaadje. Het is klein, krachtig en het heeft pit! Het moet
groeikracht hebben om te kunnen ontkiemen en uit te groeien tot iets groters. En dat kan alleen als we dienstbaar zijn
aan elkaar en het samen doen. Dat maakt sterk, betrouwbaar
en liefdevol.
De werkelijkheid van alledag keren wij niet de rug toe. Dat
hoeft ook niet. Want wij geloven in de kracht van God en de
kracht van onze gemeenschap. Laten we ons opnieuw naar
elkaar keren om samen naar buiten te gaan! Als gemeente
met visie. En kracht van binnen naar buiten.
Om hier kleur aan te geven gaan we als gemeente het ‘lege’
schilderij, dat Bram-Willem in zijn intrededienst liet zien,
vullen. De aanwezige gemeenteleden kunnen kiezen uit diverse vormen om hiermee aan de slag te gaan. Zo kan men
kleine tekeningen of schilderijtjes maken, gedichten schrijven, praten over een lievelingslied en dat ook zingen en aan
de hand van een aantal steekwoorden uit de inleiding van
Hetty met elkaar in gesprek gaan.
Aan het einde van de avond wordt het lege schilderij daadwerkelijk gevuld met gedachten, liederen, tekeningen en gedichten. Laten we er met elkaar een mooie toekomst van
maken.
We eindigen de avond met het zingen van een lied en praten
nog na onder het genot van een drankje.
Mariëlle de Jong, voorheen scriba a.i.

Collectes Pauluskerk: bij de uitgang of digitaal
Sinds de coronapandemie zijn we eraan gewend geraakt:
geen rondgaande collectezakken meer tijdens de dienst; in
plaats daarvan komt u langs de collectezakken op weg naar
de koffie na de dienst. De diakenen en kerkrentmeesters van
de Pauluskerk hebben besloten op deze voet verder te gaan.
Dus op weg naar de koffie vindt u, langs beide paden, een
rode zak voor de Diaconie en een zwarte voor de Kerk.
We willen er graag op wijzen dat het verwerken van contanten steeds moeizamer wordt: er is geen plek meer in
Breukelen waar je geld kunt afstorten, en de kosten worden
steeds hoger. Zonde natuurlijk van het gedoneerde geld.
Daarom stimuleren we andere manieren van doneren:
- Digitaal via de Appostel app, die u kunt downloaden uit de
Google Play store of de Apple store. Als u problemen hebt
met installeren of gebruiken van Appostel, dan kan Hetty
Veneklaas u helpen. Zij is elke vrijdagmiddag kerkwacht in
de Pauluskerk (tot 16 uur) en wil u graag verder op weg
helpen.
- U kunt natuurlijk ook gewoon een bankoverschrijving
doen, via de rekeningnummers van diaconie NL26 RABO
0310 6367 52 en wijkkas kerkrentmeesters NL16 INGB
0000 3103 26. Als uw bijdrage voor de diaconie is, vermeld
dan s.v.p. voor welk collectedoel het is, dat bespaart de
penningmeester hoofdbrekens. Als uw bijdrage voor de
wijkkas is, vermeld dan s.v.p. dat het voor de Pauluskerk is.
- Met collectemunten: overmaken op NL60 INGB 0007 23
16 48 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw
naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à
€ 20), minimaal 2 zakjes per bestelling; u kunt ze afhalen bij
de kerkrentmeesters op de 1e zondag van de maand na de
dienst. Bedankt voor de medewerking.
Diakenen en kerkrentmeesters van de Pauluskerk
Aan de gemeenteleden van de Pauluskerk
Dit is een oproep. Ik wil een beroep op u doen om zich aan
te melden voor een ambt en deelname in de kerkenraad. De
kerkenraad is nu niet compleet en u begrijpt: dat is geen
goede zaak. Het is noodzakelijk dat drie mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor de volgende drie ambten.
Op de gemeenteavond sprak ik al over de noodzaak op korte
termijn een scriba te kunnen bevestigen. Zonder scriba ontstaat er een probleem in de communicatie naar de gemeente
en dat willen we natuurlijk niet. Mariëlle de Jong heeft het
scribaat een aantal maanden waargenomen, maar kan dat niet
blijven doen i.v.m. een nieuwe baan en studie. Wij danken haar
voor het extra werk dat zij uitstekend deed. Bent u handig met
de computer, goed in communicatie en heeft u enkele uren per
week over voor deze belangrijke taak? Meldt u zich dan alstublieft.
Naast een scriba zijn we ook op zoek naar een ouderlingpastoraat, nu Gery de With in de dienst van 27 november
afscheid neemt. Tot slot is ook nog een kerkrentmeester nodig
om het College van Kerkrentmeesters aan te vullen, naast Hans
Schriever en Kees Andreae. Pas als deze drie ambten zijn
vervuld, kunnen we de gemeente op de juiste manier leiden.
Neemt u gerust contact op met mij voor vragen of uw aanmelding!
Hetty Veneklaas, 06-18993106 of
voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl.
Dank
voor alle vrolijke slingers en de vele kaarten die ik (en wij)
mocht(en) ontvangen vanuit de gemeente bij mijn 50ste
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verjaardag. Het is niet zomaar voorbij gegaan…
Ds. Bram-Willem Aarnoutse

gemeente Breukelen;
NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk,
specifiek diakonaal doel).

Leeskring ‘Voor een nieuw begin’
Op 21 november is de laatste gespreksavond rondom het
geestrijke boekje van Maarten den Dulk. We zien terug op
aangename gespreksavonden, waar we van elkaar kunnen
leren en met elkaar de diepte kunnen zoeken. Ik ervaar het
als heel bijzonder en waardevol. Van Genesis 1 - 11 kunnen
we leren dat het aankomt op communicatie en samenwerking in de strijd tegen eenzaamheid en chaos. ‘Helpen en
geholpen worden.’ Dat klinkt zo eenvoudig, maar de alledaagse praktijk laat je soms iets anders zien. En toch… Wat
mij betreft: laten we deze leeskring een vervolg geven?

Hartelijk bedankt!
Autodienst Pauluskerk - Herhaald verzoek
In de vorige Kerknieuws stond een verzoek om uw medewerking voor de op te zetten autodienst.
Op dit verzoek heeft één gemeentelid positief gereageerd.
Inmiddels hebben zich twee gemeenteleden gemeld die
graag met regelmaat opgehaald willen worden, dus de behoefte is er wel.
Vandaar nogmaals een dringend verzoek: meldt u zich alstublieft aan bij Frans Rijper (fransrijper@gmail.com). Hij
neemt contact met u op.
U doet er anderen een plezier mee.
En u weet het: hoe meer chauffeurs, hoe beter de beurten
verdeeld kunnen worden.
Diaconie Pauluskerk

Sint Maarten in Breukelen
Anne-Marijn en ik vonden het heel gezellig op straat op 11
november. Ik begrijp dat als je dicht bij de kerk woont het
geen verrassing voor je is als er azende kinderen vrolijke
SintMaartenliedjes zingen 
Gesprekskring over geloven
Sommige bijbelteksten blijven je omgeven op de manier
waarop sommige levenservaringen je jouw richting aanreiken. Voor mijzelf werd een zin van Paulus steeds meer
intrigerend: Toen ik nog een kind was, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al
het kinderlijke achter me gelaten. (1 Korinte 13:11). Ik ben
niet meer de jongvolwassene van net 18 die belijdenis deed
in maart 1991, vervolgens eindexamen in mei en (met mazzel) mijn rijbewijs haalde in juli. Ik dacht klaar te zijn voor
het leven en ging na de zomer theologie studeren in Kampen. ‘Hier ben ik!’
Gaandeweg je levensweg ontdek je diepere zin in bijbelse
verhalen, ontdek je andere beelden van God, worden nieuwe
verlangens gewekt. Soms neem je (onbewust) afscheid van
oude gewoontes en soms pak je opeens de draad weer op.
Wat doet het leven met je, en hoe geeft geloof zin aan je
bestaan? In deze ruimte wil ik je uitnodigen samen een stuk
van de Weg (Handelingen 9:2) op te gaan.
Aanmelden bij: ds Bram-Willem Aarnoutse
Data: avonden in overleg, eens in de maand (in overleg)

Aan tafel! met Sparrow

U heeft er in Kerknieuws al uitgebreid over kunnen lezen,
de flyers zijn uitgedeeld en het is afgekondigd. Daarom
hierbij alleen nog een keer een herinnering aan de Filipijnse
maaltijd opzaterdag 26 november om 18.00 uur in het Bonifatiushuis. Het jaarthema van de PKN is ‘Aan tafel!’. Dit
om met elkaar in contact te komen en het gesprek aan te
gaan. Hoe mooi is het dat we dat dan ook nog aan een sponsoractie voor ons diaconaal jaarproject Stichting Sparrow
kunnen verbinden? Hebt u zich nog niet aangemeld? Dat
kan nog. De intekenlijsten liggen nog in de kerken. U kunt
ook de diakenen aanspreken of mailen naar een van de
onderstaande emailadressen:
friedavanewijk@gmail.com, frans.atsma@gmail.com,
hgbvink@gmail.com. Of bellen naar 06-16924549 (Frans
Atsma).

Wandelen…
Op woensdag 7 december verzamelen we ons weer om 9.30
uur bij het Bonifatiushuis. Kom gerust!
Seniorengesprekskring
Die komt op donderdag 15 december weer bij elkaar. We
geraken in gesprek over wat ons bezighoudt, vanuit ons persoonlijke leven maar ook over wat er speelt in onze samenleving. Van harte welkom! Informatie bij ds Bram-Willem
Aarnoutse.

DIACONIE

Een stem geven aan de armen…
‘Bedankt stichting Sparrow dat jullie jonge Calapeños
gratis toegang geven tot goed onderwijs. Het was goed om
gisteren het geweldige en toegewijde team op het stadhuis te
mogen ontvangen. Ik kijk uit naar een samenwerking met
jullie in de toekomst!’
Aldus Malou Flores-Morillo, Burgemeester Calapan City.

Collectes
Mocht u uw kollektegeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diakonie willen overmaken, dan kan
dat op de volgende bankrekeningnummers:
NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse
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Kinderen die opgroeien in armoede moeten vaak net een
stapje meer zetten om hetzelfde te bereiken als kinderen die
niet in armoede opgroeien. Onze sponsorkinderen doen dat
maar al te graag. Ze hebben een verlangen om uit de armoede te komen. Deze kinderen verdienen een speciale aanpak
en onze hulp. Goed onderwijs is niet alleen belangrijk voor
het kind. Ook de familie, de stad en de hele provincie hebben daar uiteindelijk baat bij.
Deze boodschap vertellen we graag aan mensen die beleid
maken. We willen dat onze sponsorkinderen en daarmee alle
kinderen die opgroeien in armoede gehoord en gezien worden.
Om deze reden schreven we een brief naar de nieuwe Minister van Onderwijs en Vice President van de Filipijnen,
Sara Duterte. Daarom zijn we op bezoek gegaan bij de Provincial Administrator en gaan we binnenkort nog langs bij
de Governor en bij het hoofd van de onderwijsprogramma's
in de provincie. En om deze reden spraken we ook met de
nieuwe burgemeester van Calapan.
Ook in Nederland proberen we ons verhaal te vertellen. We
gebruikten bijvoorbeeld ons kookboek om ons verhaal te
vertellen aan de ambassadeur van de Filipijnen en bij
verschillende burgemeesters van Nederland. We doen dit
niet omdat we graag bij belangrijke personen gezien willen
worden of in de spotlight willen staan, maar omdat kinderen
in armoede aandacht verdienen.
Wij geloven dat wij met onze aanpak van op maat gemaakte
studiebegeleiding een verschil kunnen maken.

Collecte 27 november PKN Werelddiaconaat
Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad
Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving
met geweld en (drugs)criminaliteit. Talloze kinderen helpen
hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis.
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die
deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar
maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en
leren wat hun rechten zijn. Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven te midden
van een omgeving vol armoede, geweld en criminaliteit.
Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan), en groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een
koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers
leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren.
Voor € 34 kan een kind kan een maand activiteiten volgen,
voor € 1.650 wordt een jongere opgeleid tot kok.
U kunt dit mooie werk steunen door te geven in de collecte.
Van harte aanbevolen.

Collecte 20 november- PKN Pastoraat
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van
Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met
God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen
de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk.
Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat
kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend
woord.
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft
de Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld.
Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, die ingaat op wat
er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het
gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse
pastorale trainingen zijn er brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse
Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.
Helpt u deze collecte tot een succes te maken? Dank u!
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latie. Hij wordt slecht behandeld. Elke dag mag hij maar 10
minuten uit zijn cel. Maaltijden, kleding en familiebezoeken
worden hem deels of zelfs helemaal ontzegd.
Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de president van Algerije. Wij roepen hem op om
Mohamed Benhlima onmiddellijk vrij te laten. Als u meer
wilt weten kunt u naar www.Amnesty.nl. Bij de lopende
acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en
zelf versturen. Ik hoop op uw medewerking.
Ria van Voskuilen

COLLECTEN
Pauluskerk Pieterskerk
Zondag 2 oktober 2022
Kerk en Israël
93,40
134,20
Kerk/wijkkas
208,00
Zondag 9 oktober 2022
PKN Jong Missionair Werk
107,85
122,05
Kerk/wijkkas
144,00
Zondag 16 oktober 2022
KiA Zending Indonesië
109,40
101,85
Avondmaalscollecte Hospitium
135,50
Kerk/wijkkas
184,00
Zondag 23 oktober 2022
Stichting Sparrow
82,32
137,10
Wilde Ganzen (Taizéviering)
10,00
Kerk/wijkkas
129,00
Zondag 30 oktober 2022
Nederlands Bijbelgenootschap
117,35
225,85
Kerk/wijkkas
257,00

Solidariteitskas 2022 We zijn er voor elkaar!
Wat fijn dat we elkaar na een lastige periode weer mogen
ontmoeten. We kunnen weer samen vieren en er zijn voor
elkaar en voor onze naasten in de samenleving. Er zijn verschillende activiteiten gestart om weer een plek te zijn waar
mensen worden geïnspireerd door Gods woord en lief en
leed delen. We zijn dankbaar dat we samen met onze vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren.
Dat is helaas niet voor alle gemeenten mogelijk, omdat behalve ideeën en inzet ook geld nodig is. En daar ontbreekt
het gemeenten soms aan. Zij kunnen een beroep doen op de
Solidariteitskas. De gereformeerde kerk in Koog Zaandijk
deed een beroep op de Solidariteitskas en kon dankzij die
bijdrage overstappen van gas- op infraroodverwarming met
stroom, deels opgewekt door de zonnepanelen op het zuiddak. Een belangrijke investering met het oog op duurzaamheid en besparing op energiekosten.
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats
van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land
dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Daarom vragen
we u om een gift. Voor het werk in uw eigen gemeente én in
andere gemeenten. Geef uit dankbaarheid voor wat u in uw
eigen gemeente heeft ontvangen. We zijn er voor elkaar!
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Kijk op protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas voor nadere informatie.
Als kerk vragen wij een bijdrage van € 10. Voor ieder belijdend lid gaat € 5 naar de Solidariteitskas, het resterende
bedrag, eveneens € 5, is voor de eigen Wijkgemeente.
Op zondag 27 november liggen de enveloppen voor beide
wijkgemeenten klaar om uitgedeeld te worden.
De kerkrentmeesters

G E Z A M E N L I J KE
BERICHTEN
Kerknieuwsbezorgers en -tellers
Al tientallen jaren zijn er vrijwilligers uit onze gemeente
actief in het voorbereiden (redactie en vormgeving), klaar
leggen en verspreiden van Kerknieuws. De leeftijd van deze
groep actieve mensen gaat hen echter parten spelen. Het
wordt dus tijd dat we er een paar nieuwe mensen bij gaan
krijgen die op donderdagmiddag willen helpen met het op
stapeltjes leggen van Kerknieuws en een aantal stapels op
vaste plekken willen afgeven, onder andere bij het postkantoor. De frequentie van verschijnen gaan we iets aanpassen
naar eens in de drie weken. Het tellen gebeurt op donderdagmiddag ergens tussen 2 en 5 uur en gaat in 2023 in de
Pauluskerk plaatsvinden. Die is toch al open op donderdag.
Dit is een mooie combinatie. Verder zoeken we nog een
aantal mensen die willen helpen bij het bezorgen tussen
donderdag en zaterdag in. Het kan natuurlijk ook als gezin,
dan deel je onderling de lasten. U kunt zich hiervoor melden
bij de beide scriba’s van de wijken, Mariëlle de Jong of
Sjaak van Muiswinkel. Mede dankzij uw hulp kunnen we
Kerknieuws blijven realiseren.
scriba@pknbreukelen.nl
Dick Oosthoek

Orgelconcert
Diederik Bos geeft op zaterdag 26 november om 20.00 uur
een orgelconcert in de Pauluskerk. De focus ligt daarbij op
muziek van Dietrich Buxtehude. Hij was een Deens-Duitse
componist, klavecinist, organist, muziekpedagoog en muziekorganisator van wie de exacte geboortedatum niet bekend is. Buxtehude is een van de markantste vertegenwoordigers van de Noord-Duitse barok en oefende vooral
door zijn vrije orgelcomposities, die superieur zijn aan zijn
koraalbewerkingen, grote invloed uit in Noord-Duitsland.
Johann Sebastian Bach bezocht zijn uitvoeringen en leerde
van zijn werken.
Twee werken van Dietrich Buxtehude zullen het concert
openen en ook afsluiten, daartussenin zijn meerdere meesterwerken te horen.
U bent welkom!
Entree gratis, collecte bij de uitgang.

Amnesty International
Wij hebben de vrijheid om een handtekening te zetten voor
mensen die niet vrij zijn om dat te doen: Algerije - Laat
klokkenluider Mohamed Benhlima vrij. Op 27 november
kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw
handtekening zetten voor deze zaak. De Algerijnse activist
en klokkenluider Mohamed Benhlima is op 4 september
2022 veroordeeld tot 12 jaar cel voor onder meer het verspreiden van nepnieuws. De ex-militair bracht corruptie binnen het leger naar buiten. Ook deed hij mee aan een
vreedzaam anti-regeringsprotest. Hij kreeg eerder al de
doodstraf wegens spionage. Momenteel zit Benhlima in iso9

Oecumenische vespers in de Adventstijd
De Werkgroep Oecumene organiseert weer vespers in de
Adventstijd. Die zijn op de dinsdagen 29 november en 6,
13 en 20 december in de Pauluskerk, Straatweg 37. De
vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20
minuten. Het centrale thema is ‘Uit uw hemel zonder
grenzen’. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte
welkom.

Resurrectio
Zij stegen kreunend uit hun natte graven
naar buiten in een duister dat zich sloot,
zij schoven zinloos langs verweerde epitafen,
nog moe en slaperig van een lange dood.
Zo donker was dit tweede leven dat zij dronken,
dat iemand dacht: dit is de ware dood,
toen aan de einder twee bazuinen klonken
in een wit licht, ten oosten, schel en groot.

Volkskerstzang 2022
De Werkgroep Oecumene organiseert ook de jaarlijkse
Volkskerstzang in de Rooms-Katholieke kerk, Straatweg
146. Die is dit jaar op maandag 19 december. Aanvang
20.00 uur. Medewerking verleent Brassband Breukelen
o.l.v. Erik Kluin. Solozang door Denise Zeldenrijk met
begeleiding van Paul Ravelli. Ds. Frank Schneider van
het Witte Kerkje houdt een korte overdenking.
Allen van harte welkom! Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor de gemaakte onkosten.
Namens de Werkgroep Oecumene,
Joukje van der Velde en Dita van Muiswinkel

En in een wild, onstuimig stormen kwam het nader
en brak het donker en de ruimte en de tijd,
en het was één: Zoon, Geest en Vader,
en alles was in Hem, en Hij was eeuwigheid.
Louis de Bourbon
1908 - 1975
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Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.
EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.
Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app
Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur0002l@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50
Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en
aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; afhalen: 1e zondag v.d. maand na de dienst
Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl
Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
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Breukelen
Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen
Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589
Bonifatiushuis: tel. 266899
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl
Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270
Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09
Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com
Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen
p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89
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