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Zaterdag 7 janari 2023, 24e jaargang no. 1 
 

KERKNIEUWS 
Protestantse gemeente Breukelen 
 

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk 
 

K E R K D I E N S T E N 
 

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk 
 

ZONDAG 8 JANUARI 
10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse, Dienst van Schrift en Tafel 
Collecten:  1. Bloemengroet   2. Wijkkas Pauluskerk 
 
ZONDAG 15 JANUARI 
10.00 uur: in de Pieterskerk 
       Oec. Gebedsdienst voor de eenheid der kerken 
Collecten: 1. International Justice Mission    2. Wijkkas 
 
ZONDAG 22 JANUARI 
10.00 uur: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 
19.00 uur: Taizéviering 
Collecten: 1. Missionair Werk PKN    2. Wijkkas 
 
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening 
Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk 
 
Protestantse wijkgemeente Pieterskerk 
 

ZONDAG 8 JANUARI 
10.00 uur: ds. D. Siebelink, Reeuwijk 
Collecten:  1. Bloemengroet   2. Wijkkas Pieterskerk 
Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06 54302974  
 
ZONDAG 15 JANUARI 
10.00 uur: Oec. Gebedsdienst voor de eenheid der kerken 
Collecten: 1. International Justice Mission    2. Wijkkas 
Autodienst: fam. Wijnen, tel. 0346 261837 
 
ZONDAG 22 JANUARI 
10.00 uur: ds. K.W. de Jong, Woerden 
       Viering Heilig Avondmaal 
Collecten:  1. Conf. Beweging  2. Wijkkas  3. Hospitium 
Autodienst: fam Atsma, tel. 06 16924549 
 
WEEKSLUITINGEN IN ‘T HEYCOP 
Vrijdag   6 jan. 16.45 uur: dhr. W. Smit 
Vrijdag 13 jan. 16.45 uur: ds. A.W. Aarnoutse 
Vrijdag 20 jan. 16.45 uur: Frans Vonk 
Vrijdag 27 jan. 16.45 uur: Dita van Muiswinkel 
 
 
 

 
 

De volgende Kerknieuws verschijnt op 28 januari (3 we-
ken). Kopij graag vóór maandag 23 jan. 18.00 uur indienen. 
 

 
 

A G E N D A 
 

- Vrijdag 6 januari, 18.00 uur, Bonifatiushuis 
     Open Maaltijd, inloop vanaf 17.00 uur 
 

Zondag 15 januari, na de dienst in de Pieterskek 
     Meenemen Kerkbalansenveloppen 
 

Maandag 16 januari, 19.00 - 20.00 uur, Bonifatiushuis 
     Ophalen Kerkbalansenveloppen 
 

- Woensdag 18 januari,17.00 uur, Pauluskerk 
     VerduurSamen met Franciscus 
 

Zondag 29 januari, 15.00 uur, Pauluskerk 
     Rondom Bach 
 
 
 
 

M E D I T A T I E  
 

Overwegingen bij Johannes 1: 35 – 51. 
Een kleurrijke aanhang. 
 
Deze tijd van het kerkelijk jaar, na het Kerstfeest, lezen 
we over het eerste optreden van Jezus, Johannes 1: 35-51. 
Het begint met een andere Johannes, Johannes de Doper. 
In de verzen hiervoor presenteert Johannes zich als de 
priesters en Levieten op hem afgestuurd worden: Ik ben 
niet de Messias. Na aandringen van de vragenstellers wie 
hij dan wel is, zegt hij dat hij de stem is in de woestijn, 
die roept: ‘Maak recht de weg des Heren’, zoals de pro-
feet Jesaja heeft gezegd. 
Aan het begin van de tekst lezen we dat Johannes weer 
op zijn kennelijk vaste plek staat te preken, als daar Jezus 
voorbij komt. Hij onderbreekt zijn verhaal en zegt: Kijk, 
daar is het lam van God. Dat zei hij een paar verzen 
eerder ook al en toen voegde hij er aan toe “Dat de 
zonden der wereld wegdraagt.” 
Het lam van God roept bij joden beelden op uit de Thora, 
beelden van het paaslam (Exodus) en zondebok (Levi-
ticus). Die beelden komen nu samen in Jezus Christus. 
Jezus wordt hier dus niet gepresenteerd als een Nieuw 
Geluid, wij zouden zeggen een hype, maar de evangelist 
laat Jezus oprijzen uit de schriften, de vervulling van een 
belofte. 
Johannes had met zijn prediking een groep leerlingen om 
zich heen verzameld. Hfdst 3: 25 spreekt ook over de 
leerlingen van Johannes. De herhaalde aanwijzing van 
Jezus als lam van God heeft kennelijk op twee van die 
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leerlingen een bijzondere aantrekkingskracht, zodanig dat 
ze achter hem aangaan. Dat was op zich niet zo onge-
woon, want Rabbi’s of leermeesters hadden, net zoals 
Johannes, vaak een groep leerlingen die hun meester 
volgde en vaak ook een leefgemeenschap vormde. Dat 
zie je ook wanneer Jezus vraagt “Wat zoeken jullie?” 
Dan gaan ze mee naar de verblijfplaats van Jezus. 
Je zou ook kunnen zeggen dat we met deze twee mannen 
die Jezus gaan volgen het begin zien van de schare vol-
gelingen van Christus, die later wordt aangeduid met de 
schare die niemand tellen kan, het begin van de wereld-
wijde kerk van Christus. 
Even later lezen we dat zich nog drie mannen bij het 
gevolg van Jezus voegen. De aanhang bestaat nu uit vijf 
leerlingen, een veelkleurige aanhang zullen we zien. Vijf 
mannen met op één na Griekse namen. 
De eerste leerling was Andreas. De naam van de tweede 
leerling wordt niet genoemd. Hier zien we iets dat in het 
evangelie van Johannes vaker voorkomt: de discipel die 
Jezus liefhad. Hij en Andreas komen uit de school van de 
Doper en met hun Griekse namen staan ze symbool voor 
de wereldwijde betekenis van het verhaal van Jezus 
Christus. Met hun Griekse namen staan ze eigenlijk al 
tegenover de nationalistische Joodse leiders, waar ze later 
zo veel mee te maken kregen. 
De derde is Simon, die direct al de naam Kefas, dat is 
Petrus, rots, krijgt. Hij krijgt uiteindelijk een vooraan-
staande plaats in kring van volgelingen, die later gemeen-
tes gingen vormen. 
De vierde is Filippus. We komen hem later tegen in het 
boek Handelingen. Hij is vooral werkzaam in Samaria en 
hij wordt ook op pad gestuurd om de eunuch uit Ethiopië, 
de kamerling uit Morenland, te helpen bij het lezen van 
de Schrift. 
Tenslotte is daar Nathanaël, hij staat voor het officiële 
Jodendom. Waar de anderen vrijwel direct meegaan naar 
Jezus aarzelt Nathanaël. Als we Jezus volgen op zijn weg 
door de evangeliën, dan zullen we zien dat het Jodendom 
niet over één nacht ijs gaat om Jezus aan te nemen. Maar 
Filippus weet Nathanaël te overtuigen omdat hij voldoet 
aan de beschrijvingen van de Thora en de Profeten. 
Dus Nathanaël staat op van onder de vijgenboom. De 
favoriete plek waar een Jood zijn Schriften kan bestude-
ren. Er staat niet wat hij zat te lezen, maar als we verder 
lezen dan worden we op het spoor gezet van Genesis 28, 
het verhaal van Jakob. 
Als Jezus Nathanaël ziet, begroet hij hem met “waarlijk 
een zoon van Israël in wie geen bedrog is”. In Genesis 
lezen we over Jakob juist als het tegenovergestelde, een 
bedrieger, die later een nieuwe naam krijgt, Israël.  
We zien dat Nathanaël Jezus kennelijk heeft herkend in 
de beschrijving van de Thora en de Profeten als hij zegt: 
Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van 
Israël. Het eerste getuigenis van Jezus als Zoon van God, 
waarvan er later, zij het langzaam aan meer zouden 
komen. 
Een andere toespeling op Jakob zien we in de opmerking 
van Jezus: “Je zult de hemel open zien met de engelen 
Gods opklimmend en neerdalend op de zoon des men-
sen!” Precies wat Jakob heeft meegemaakt in zijn droom 

met de zgn Jakobsladder. Een beeld dat uitdrukt dat God 
deze wereld niet aan zijn lot overlaat. Die vasthoudend-
heid van God aan Zijn beloften is de droom van Jakob en 
alle kinderen van Jakob. Die droom krijgt gestalte in de 
Mensenzoon. 
Zo zijn er de eerste vijf leerlingen die Jezus volgen. Dat 
aantal heeft een diepere betekenis. In Israël was het de 
gewoonte dat een bruidegom met vijf vrienden naar zijn 
bruiloft gaat. Jezus gaat hier in het vervolg van dit 
evangelie naar de bruiloft te Kana. Het begin van zijn 
rondwandeling op aarde die uitliep op zijn kruisiging en 
dood, maar wat meer is, zijn opstanding. 
Zoals Jakob en de kinderen van Jakob zien we in Jezus de 
vasthoudendheid van God aan zijn beloften, die Hij eens 
zal waarmaken als Jezus terugkomt. 
In deze tijd horen we een veelheid aan stemmen die 
allemaal om aandacht vragen. Tussen al die stemmen 
klinkt nog steeds de roep van Jezus. Volgen wij Hem? 
Luister ik naar wat Hij mij te zeggen heeft? En probeer ik 
ook anderen naar Hem toe te brengen en te laten zien wat 
Hij voor mij betekend heeft?  

Frans Vonk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nathanaël en Filippus 
 

 
W I J K G E M E E N T E 

P I E T E R S K E R K 
 

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 
Ledenadm.:  W. Mur, tel. 266842, 
 email: noortje-wim.mur@planet.nl 
Website:  www.pieterskerk.info 
Kerktelefoon:  John van den Bosch,  
 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 
 tel. 266843 (na 18.00 u.)  
 

Bij de diensten 
We hebben samen het feest van het Licht mogen vieren. 
Laten de donkere dagen weer achter ons en kijken uit 
naar de komst van zijn heerlijkheid. Tijdens nieuwjaars-
ochtend kregen we een verrassende kijk op het boek 
Openbaringen. Op de tweede zondag van het nieuwe jaar 



 
 3 

vieren we Epifanie. Een feest dat nog ouder is dan het 
kerstfeest, waarop we stilstaan bij de volken die op weg 
gaan naar de koning in Jeruzalem, om uiteindelijk in een 
nietszeggend plaatsje het Licht en het Leven te ontmoe-
ten. Voorganger is ds Siebelink. Volgende week is er het 
gebed voor de eenheid. De Breukelse kerken doen dat dit 
jaar in een gezamenlijke dienst in de Pieterskerk met 
medewerking van meerdere voorgangers. Fijn dat we zo 
de eenheid niet alleen uitspreken maar ook kunnen laten 
zien.  
In de week erop is er Heilig Avondmaal met als voor-
ganger ds De Jong uit Woerden. Fijn om zo als Christe-
lijke gemeente te mogen ervaren dat Hij voor ons ge-
komen is en in brood en wijn ons laat proeven van zijn 
genade. Wat een zegen. 

Dick Oosthoek 
 
Kinderkerk 
Zondag 8 januari groepen 1 t/m 6 
Zondag 15 januari alle groepen 
Zondag 22 januari groepen 1 t/m 3 en groep 7 en 8 
 
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 5327 
5596.  
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 ge-
meente 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. 
 
Uit de gemeente 
We kijken terug op een goede Adventstijd en mooie 
diensten op Kerstavond en Kerstochtend. Door verschil-
lende mensen is daar veel werk aan verzet. Allen hartelijk 
dank. 
Dit is de tijd van het jaar waarin veel wordt teruggekeken 
op het jaar dat achter ons ligt. 
Dan vermenigvuldigen onze gedachten zich en denken 
we aan mooie gebeurtenissen, zoals een jubileum of ge-
boorte in de naaste familie. Maar ook verdrietige gebeur-
tenissen komen dan boven; het overlijden van een 
dierbare of een ziekte die jou of een naaste trof. 
Het is dan goed om je te bedenken dat bij alles de Here 
aanwezig was met zijn liefde en troost en dat er een 
gemeente is die om je heen staat en voor je bidt. 
Ook recent kregen broeders en zusters bericht dat het niet 
goed gaat met hun gezondheid. 
Dat is vaak schrikken en zoeken naar hoe je daar mee om 
moet gaan. Wij wensen hen alle sterkte en Gods na-
bijheid. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. 
We mochten het jaar afsluiten en het nieuwe jaar begin-
nen met twee mooie gezamenlijke diensten, waarin we 

elkaar als broeders en zusters in de Heer mochten 
ontmoeten en onze afhankelijkheid van Hem mochten 
belijden. 
Bij de jaarwisseling kijken we ook vooruit. Een nieuw 
jaar met onzekerheid wat het ons zal brengen. We gaan 
voort met goede moed want God is getrouw, zijn plannen 
falen niet. 
Voor u allen een gezegend 2023! 
We ondertekenen dit bericht altijd met een hartelijke 
groet van de wijkouderlingen. Dat is routinematig en 
eigenlijk maar ten dele juist, want we krijgen ook input 
van ds. Th. Wegman. We zijn hem dankbaar voor al het 
werk dat hij in de gemeente doet. In die tijd is hij echt 
één van ons geworden. Daarom in het vervolg: 
Hartelijke groet, 

De wijkouderlingen en ds. Th. Wegman 
 
Dankbetuiging 
Lieve mensen, voor het medeleven na het overlijden van 
mijn geliefde man en onze lieve, zorgzame (schoon)vader 
en geweldige opa Piet Sondij, willen wij jullie hartelijk 
danken.  
De belangstelling en betrokkenheid in welke vorm dan 
ook, was en is voor ons een grote steun.  

Nel Sondij-Zeelenberg, kinderen en kleinkinderen 
 
Al 50 jaar loftrompet 
Op Kerstochtend stonden we stil bij het feit dat Jakob 
Brouwer al 50 jaar met zijn trompet de kerstdienst luister 
bijzet. Hij kreeg na warme woorden een oorkonde uit 
handen van Noortje Mur overhandigd. 
 

 
 
Dinsdagbijbelkring 10 januari 
Ook in het nieuwe jaar vervolgen wij onze lezing van het 
boek Openbaring. Aan de orde zijn de hoofdstukken 8, 9 
en 10. Nieuwe deelnemers ook van harte welkom op 10 
januari om 10.00 in het Bonifatiushuis. 

Frans Vonk 
 
Wijkcontactavond wijk West op 24 januari 
Na een lange tijd, o.a. door de covid-pandemie, willen we 
weer een wijk-contactavond organiseren. 
Naast de wekelijkse kerkdiensten is het goed om elkaar 
van tijd tot tijd te spreken en zo de contacten te on-
derhouden met mensen in de wijk die je misschien anders 
niet zo vaak treft. 
Deze contactavond staat gepland op dinsdag 24 januari. 
We zijn blij dat de familie Bouthoorn hun huis voor ons 
wil openstellen. Het adres is Julianalaan 20 in Nieuwer 
ter Aa en we beginnen om 20.00 uur. 
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Op deze avond willen we n.a.v. van een Bijbelgedeelte 
met elkaar nadenken over het jaarthema Aan Tafel! Daar-
naast kunnen we met elkaar spreken over andere zaken 
die ons als wijk en kerk aangaan. 
Omdat we graag weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen aan u de vraag of u zich voor deze avond wilt 
opgeven bij Truus den Hartog. We hopen op een goede 
opkomst! 

Truus den Hartog , wijkcontact 
Jan Korver, diaken 

Frans Vonk, ouderling 
 
Commissie Zending en Werelddiaconaat 
Beste gemeenteleden. Daar de bankkosten te hoog wor-
den voor de rekening van de Zendingscommissie is in 
overleg met de Diaconie besloten vanaf 2023 gebruik te 
maken van het rekeningnummer van de diaconie NL 26 
RABO 0310 6367 52 . 
Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van Zending 
wijkgemeente Pieterskerk. Als er nog vragen zijn, dan 
verneem ik dat graag. 

Pieter Wijnen, 
tel. 261837 

Secretaireorgel voor de Pieterskerk 
De Pieterskerk beschikt over een monumentaal Bätzor-
gel, in 1787 gebouwd door Gideon Thomas Bätz. Bij de 
laatste restauratie is de stemming op historische gronden 
verlaagd naar 425 hertz.  
Omdat andere instrumenten gestemd zijn op 440 hertz 
was samenspelen moeilijk en soms onmogelijk. Daar is 
nu verandering in gekomen door de komst van een ander 
historisch instrument, een secretaireorgel, in 1826 
gebouwd door Leonardus van den Brink (1761-1833), or-
gelmaker te Amsterdam. 
De dispositie is: 
Holpijp 8 b/d (hout) 
Prestant 4 d (metaal) 
Fluit 4 b/d (hout) 
Octaaf 2 b/d (metaal) 
Fluit 1 b (gedekt, hout) 
Quint 1⅓ d (open, metaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Fluit 1 en de Quint 1⅓ zijn bij een restauratie in 1958 
door C.J. van der Peet toegevoegd. Met dit historische 
instrument is het mogelijk met andere instrumenten sa-

men te spelen, bijvoorbeeld altblokfluit, zoals tijdens de 
afgelopen kerstdiensten te horen was.  
Dit initiatief is voorgefinancierd door de Stichting Vrien-
den van de Pieterskerk. Er is nog ongeveer € 2.500 nodig. 
Uw bijdrage kunt u storten op NL27RABO0324276389 
t.n.v. Stichting vrienden van de Pieterskerk. De Stichting 
is een culturele ANBI. Voor iedere gedoneerde euro mag 
u € 1,25 van de belasting aftrekken. 
 
Zegen door Israël 
‘Ik zal zegenen wie u zegenen’, zei God tegen Abraham 
(Genesis 12:3). 
Elke eerste woensdag van de maand is er de mogelijkheid 
om in de Bovenkamer aan de Poeldijk samen na te den-
ken, te zingen en te bidden voor Israël. Het gesprek wordt 
geleid aan de hand van het boek ‘Zegen door Israël’ van 
Oscar Lohuis. Hiernaast komen ook actuele ontwerpen 
aan bod. De avond duurt van 20.00 tot 21.30 en om 19.30 
uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom! Voor 
meer informatie kunt u mailen naar Dina van Rhee op het 
adres d.mazzolari@ziggo.nl 
 
Giften 
Via ds. Wegman ontvingen we een gift van € 20 en een 
van € 8 voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.  

Jan Winkel 
 
 

W I J K G E M E E N T E 
P A U L U S K E R K 

 

 
Predikant: ds A.W. Aarnoutse, 
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 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 

Scriba:  vacant 
 scriba@pauluskerkbreukelen.nl 
Kerkelijk buro:  H. de Kruijff, tel. 06 23700853 
 ledenadministratie@pauluskerk 
 breukelen.nl 
Website:  pauluskerkbreukelen.nl 
Kerktelefoon:  John van den Bosch,  
 email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, 
 tel. 266843 (na 18.00 u.) 
 
Bemoediging ‘tot zegen’ 
Op de eerste dag van het nieuwe jaar klonken de woorden 
van de priesterlijke zegen uit Numeri 6. Goed om op deze 
nieuwjaarsdag de oude zegenwoorden te horen! De 
priesterzegen bestaat uit drie parallelle zegenspreuken die 
in het Hebreeuws respectievelijk uit drie, vijf en zeven 
woorden bestaan. Deze opklimmende spanning mondt uit 
in de climax ‘Sjalom!’: vrede voor deze wereld. 
De naam van de God van Israël klinkt steeds in de 
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aanhef. Israëls Heilige is in alle zegenspreuken aanwezig 
en dus betrokken. Alle delen van de zegen worden 
bepaald door werkwoorden. In zijn handelen is de God 
van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob 
immers herkenbaar. De zonen van Aäron, de priesterlijke 
uittocht-getuige en de spreek buis van Mozes, mogen 
deze woorden uitspreken over de mensen die willen staan 
in het verbond. De eerste zegenspreuk (6:24) handelt over 
de bescherming van Gods volk, het zich veilig weten 
tegen de bedreigingen van vijanden. De tweede zegen-
spreuk gaat over het in genade aanvaard zijn van de 
gelovige mens, het vertoeven in Gods licht, in zijn 
aanwezigheid in de tempel. En de laatste zegenspreuk 
opent het venster naar de buitenwereld, naar de Sjalom, 
de harmonie van God en mensheid. Op de gezegende 
mens rust het welbehagen van de God van Israël. Maar 
deze zegen is geen garantie voor succes dat je van bui-
tenaf ten deel valt. Je wordt gezegend om medewerker, 
partner, te zijn van die God, medebouwer aan diens nieu-
we wereld (1 Korinte 3:9). Jezus werd als kind opge-
nomen in dit verbond, Lucas 2: 21 via de besnijdenis en 
zijn naam. Om te bouwen aan vrede voor mensenkin-
deren. 
Wensen wij elkaar voor 2023 alle goeds, elkaar tot een 
zegen.  

Ds Bram-Willem Aarnoutse 
 
De vieringen van Kerstmis… bijzonder aangenaam om 
zo met elkaar voor de eerste keer de Kerstvieringen te 
beleven. Kerstavond met de cantorij en Lucas 2, ‘Glo-
ria!’, en op Kerstmorgen samenzang en Matteüs 1. Fijn 
om zoveel mensen te kunnen ontvangen en begroeten in 
onze Pauluskerk. Dank aan alle betrokkenen rondom 
deze vieringen, en ook – niet te vergeten – degenen die 
hun bijdragen hebben geleverd aan de ‘Adventslunches’. 
Een gezellig moment na de kerkdienst. 
 
Op zondag 8 januari vieren we met elkaar de Maaltijd 
van de Heer. In deze viering gebruiken we een Tafel-
gebed, afkomstig uit de netwerkgemeenschap van Iona, 
een klein eiland bij Schotland: ‘Dankbaarheid, lof, de 
harten hoog’ (iona.org.uk). Daarin klinken woorden die 
onze gedachten al richten op de viering van de Week van 
Eenheid van Christenen, zondag 15 januari in de Pieters-
kerk: ‘Heer, maak onze welvaart dienstbaar aan de ar-
men’, ‘Heer, maak uw overvloed dienstbaar aan wie uit-
geput zijn’ en ‘Heer, genees uw kerk van elke gebroken-
heid’. Je bent welkom. 
 
Wandelen … woensdag 11 januari verzamelen we ons 
weer om 9.30 u. bij het Bonifatiushuis. Kom gerust en 
wandel het nieuwe jaar tegemoet! Er is vast weer genoeg 
om met elkaar te bespreken. 
 
De Seniorengesprekskring komt op donderdag 19 janu-
ari weer bij elkaar, om 14.30 u. in zaal 7. Het groepje 
wordt langzaam steeds iets groter, fijn. Kom gerust even 
langs voor een gezellig kopje koffie, het is altijd goed om 
elkaar even te zien. Van harte welkom! Informatie bij ds 
Bram-Willem Aarnoutse. 

Gesprekskring over geloven 
Sommige bijbelteksten blijven je omgeven op de manier 
waarop sommige levenservaringen je jouw richting aan-
reiken. 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 eindex-
amen 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 en worden er 
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). 
 
Er zijn inmiddels enkele aanmeldingen, weet je welkom! 
 
In en uit de gemeente 
Er zijn geen specifieke berichten van in en uit de ge-
meente. 
Verder wil ik u voor het nieuwe jaar het volgende mee-
geven. 
Elk Nieuwjaar geeft nieuwe kansen en begint met goede 
voornemens. Laten wij dan eens het voornemen hebben 
om komend jaar voor en met elkaar pastorale medewer-
kers te zijn. Gewoon, om elkaar te ontmoeten, een kaartje 
te sturen of een telefoontje te doen naar een zieke of 
iemand die opgenomen is in het verpleeghuis of iemand 
die het moeilijk heeft. Maar ook in vreugde, bijvoorbeeld 
bij een geboorte, een bijzondere verjaardag of jubilea. 
Niet alleen binnen de Pauluskerk maar ook daarbuiten. 
Niet als schepen langs elkaar heen te varen door een mis-
tige samenleving, maar echt met elkaar in contact treden, 
te helpen, te ondersteunen of te delen in vreugde. Dat 
maakt het bestaan boeiend en alle moeite waard. 
Ik wens u allen een voorspoedig Nieuwjaar toe met Gods 
onmisbare zegen! Namens het pastoraat 

Henk Bomas 
 
Rectificatie 
In de vorige Kerknieuws schreef ik onder het bericht van 
overlijden van Herman Vermaat dat hij diverse perioden 
het ambt van ouderling en diaken heeft vervuld. Dit is 
niet helemaal juist. De heer Vermaat heeft namelijk geen 
ambt als ouderling in de Pauluskerk vervuld. Ik heb mij 
tijdens het schrijven van voornoemd bericht gebaseerd op 
eigen herinneringen en diverse gesprekken. Achteraf ge-
zien was mijn veronderstelling dat hij ook het ambt van 
ouderling heeft vervuld dus niet juist.  
Mijn excuses hiervoor. 

Henk Bomas 
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D I A C O N I E 
 

Collectes 
Mocht u uw kollektegeld aan het College van Kerkrent-
meesters en aan de Diakonie willen overmaken, dan kan 
dat op de volgende bankrekeningnummers: 
 

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse 
gemeente Breukelen; 
NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Pro-
testantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waar-
voor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, 
specifiek diakonaal doel).  
 

Hartelijk bedankt! 
 
Diaconale collecte 8 januari - Bloemengroet 
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd 
voor het werk van de Bloemencommissie. Met deze op-
brengst kunnen de wekelijkse bloemengroet vanuit beide 
wijkgemeenten en de bloem- en groenversieringen tijdens 
de kerkelijke hoogtijdagen deels bekostigd worden. Van 
harte bij u aanbevolen. 
 

 
 
Collecte 15 januari – International Justice Mission 
Slavernij bestaat nog steeds. International Justice Mission 
(IJM) is een wereldwijde organisatie die zich inzet om 
mensen in armoede te beschermen tegen geweld, men-
senhandel en slavernij. Slavernij kan zich op allerlei ge-
bied voordoen: (gedwongen) arbeidsuitbuiting, seksuele 
uitbuiting, machtsmisbruik, etc. 
IJM werkt samen met lokale rechtssystemen om dit te 
stoppen. Dat gebeurt door kinderen en volwassenen op te 
sporen die hiervan het slachtoffer zijn, hen te bevrijden, 
de daders op te sporen en de slavenhandel voorgoed te 
beëindigen.  
Helpt u mee? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte 22 januari Pieterskerk  
Confessionele Beweging 

 
Een nieuwe naam met een vertrouwde en heldere inhoud; 
zo zien wij deze fusiebeweging van de Confessionele 
Vereniging (van 1864 uit de Nederlandse Hervormde 
Kerk) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (van 
1973 uit de Gereformeerde Kerken in Nederland). 
In 2020 hebben wij de krachten gebundeld om de Pro-
testantse Kerk in Nederland te dienen met ons belijdend 
(confessioneel) geluid: de kern van het evangelie is Jezus 
Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, de Redder 
van de wereld. We doen dit ondubbelzinnig en onbe-
krompen vanuit de Schrift en het belijden van de kerk. 
Dit evangelie is tot ons gekomen in de Bijbel als Gods 
Woord en door de traditie van de kerk. Hiermee staan wij 
in de kerk en in de wereld. Dat zijn de constanten in de 
telkens veranderende omstandigheden waarin wij ons ge-
loof belijden en in de praktijk brengen. 
Het belijdende geluid is een koord dat van drie strengen 
is gevlochten: de drie-enige God (Vader, Zoon en heilige 
Geest), de twee naturen van Jezus Christus (waarlijk God 
en waarlijk mens), één Bijbel (Oude en Nieuwe Testa-
ment horen bijeen). Deze drie strengen zijn de spreek- en 
leesregels in het spreken over God. In dit belijden wil de 
beweging de Heer dienen binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
Met deze collecte steunen wij het werk van de Confessio-
nele Beweging. Van harte aanbevolen. 
 
Collecte 22 januari Pauluskerk – Missionair Werk  
Een kerk van betekenis 
Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt 
door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds 
heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de 
dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar 
mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen 
in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun 
omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar 
iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele 
buurt. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen 
delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren 
om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
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Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Pro-
testantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. 
Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 
 

G E Z A M E N L I J KE 
B E R I C H T E N 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 
 
In januari doet de onze gemeente mee aan de Actie Kerk-
balans. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerk-
leden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 
2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan.  
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk 
van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ont-
moeting zoeken. Als je je thuis voelt verwijst dat naar een 
plek van geborgenheid en veiligheid. Een plek waar je 
graag naar teruggaat als je ver weg bent geweest of als je 
in een lastige situatie zit. 
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krij-
gen we geen subsidie. De financiële bijdrage van uw kant 
is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we u 
ieder jaar om een financiële bijdrage vragen. Deze komt 
geheel ten goede aan de wijkkassen van de Pieterskerk en 
de Pauluskerk. 
 
Tussen 16 en 22 januari ontvangt u daarom een brief of 
email met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen 
we onze belangrijke taken blijven vervullen en een thuis 
blijven creëren voor iedereen die dat nodig heeft. 
 
Op zondag 15 januari kunnen alle lopers hun stapel enve-
loppen ophalen na afloop van de gezamenlijke kerkdienst 
in de Pieterskerk. Op maandag 16 januari is het Boni-
fatiushuis tussen 19.00 en 20.00 uur open om uw stapel 
op te halen. We verwachten alle lopers op 30 januari 
tussen 19.00 en 20.00 uur weer terug in het Bonifatius-
huis met hun enveloppen.  
Hartelijk dank voor jullie medewerking. 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat, thuisgeven ook voor morgen. 
 

 

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 
Op zondag 15 januari vieren we de Oecumenische Dienst 
van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in Breuke-
len. Het thema is ‘Doe goed, zoek recht’. 
Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit de 
Amerikaanse staat Minnesota.  
De Week van gebed voor eenheid van christenen moedigt 
kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzon-
dere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt 
wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.  
Christenen in de hele wereld komen in de Week van ge-
bed samen om te bidden voor eenheid, lokaal en wereld-
wijd.  
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, 
SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland 
zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende 
kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.  
Deze organisaties ontwikkelden materialen voor kerken 
en christenen, om invulling te geven aan het thema Doe 
goed, zoek recht. Zo is er een gebedsboekje met dage-
lijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materi-
alen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informa-
tie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl. 
De dienst op zondag 15 januari wordt georganiseerd door 
de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan 
het gevoel van verbondenheid met elkaar en het verstaan 
van elkaars traditie. De viering begint om 10.00 uur en 
vindt plaats in de Pieterskerk, Straatweg 59, Breukelen. 
De dienst wordt geleid door voorgangers uit de deelne-
mende kerken. 
 

 
 
VerduurSamen met Franciscus 
naar een groene en geïnspireerde leefstijl 
met Joost Vosmer en ds Corinne Groenendijk 
op woensdag18 januari om 17.00 uur 
 

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. 
Maar hoe doe je dat in de praktijk? 
Bij Franciscus van Assisi ziet u een leefstijl die bestaat 
uit een kwetsbaar, betrokken, vredevol en eenvoudig le-
ven. Hierover hebben we afgelopen jaar op 19 oktober 
meer gehoord. Ds Corinne Groenendijk heeft in haar 
lezing aan ons meegegeven wat wij kunnen doen. 
Op woensdag 18 januari gaan we hier op inzoomen. We 
gaan actief aan het werk. Deze avond gaan we verder op 
het VerduurSamen met eten. Duurzaam en gezond kun-
nen hand in hand gaan. Deze avond staan we eerst stil bij 
de theorie, van gebruiken wat je hebt, wat het seizoen 
aanbiedt en wat er voorhanden is in de omgeving. Daarna 
kijken we niet naar een vervolg, maar gaan we samen aan 
de slag, de keuken in en aan het werk. Om aan het eind 
met elkaar van de maaltijd te genieten. 
Voor deze tweede avond moet u zich aanmelden, zodat 
we op zoek kunnen naar een keuken waar we met z’n 
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allen in passen: coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl of 
Hans Schriever, tel. 0614489888. 
Aanmelden uiterlijk dinsdag 10 januari aanstaande. 
 
Vooraankondiging 
Op woensdag 8 februari komt de bekende tv-presentator, 
historicus en literatuurcriticus Hans Goedkoop hier in de 
Pauluskerk spreken over ‘Vaderskind, de oorlog van Re-
nate Rubinstein’. Zet deze datum vast in uw agenda.  
Graag tot 8 februari! 
 
Verslag van de vergadering van de AK 
Op 12 december kwam de Algemene Kerkenraad bij el-
kaar voor de laatste vergadering van 2022. Na de opening 
door de voorzitter, Dick Oosthoek, die las uit Matteüs 21, 
werden eerst de algemene zaken afgehandeld. De be-
groting 2023 van het college van Kerkrentmeesters, en de 
begroting 2023 van de Diaconie zijn goedgekeurd.  
Het collecterooster 2023 van de Diaconie is besproken. 
De diaconale collecte voor de Confessionele Beweging 
van 15 januari wordt verplaatst, omdat op 15 januari de 
dienst van de Eenheid in oecumenisch verband wordt 
gevierd in de Pieterskerk en de diaconale collecte dan 
bestemd is voor de oecumene. 
Na de algemene zaken kwam het gesprek op de sa-
menwerking tussen de Pieterskerk en Pauluskerk en het 
Witte Kerkje. Naar aanleiding van de gemeenteavonden 
die in november in de Pieterskerk en het Witte Kerkje 
zijn gehouden om te onderzoeken of er een plan opge-
steld kan worden tot het vormen van een Samen op Weg 
gemeente. Vanuit de Pieterskerk kwam de vraag of er 
prioriteit gegeven kon worden aan een betere samen-
werking tussen Pieterskerk en Pauluskerk en bij het Witte 
Kerkje kwam naar voren dat er eerst een oplossing ge-
zocht moet gaan worden voor de interne problemen, 
voordat er gekeken kan gaan worden of er een onderzoek 
gestart kan worden. Conclusie nu is dat het voorstel voor 
een onderzoek of er een plan opgesteld kan gaan worden 
tot het vormen van een Samen op Weg gemeente voor-
lopig on hold is gezet.  
Hetty Veneklaas schetst de positie en standpunt vanuit de 
Pauluskerk met als belangrijkste dat de Pauluskerk de 
Pieterskerk nooit zal laten vallen, omdat we met elkaar 
verbonden zijn en blijven doordat we een Protestantse 
Gemeente Breukelen zijn. De vraag is hoe we hier mee 
om gaan. Allereerst door in kaart te brengen wat er nodig 
is om samen te werken. Een belangrijke voorwaarde is 
dat er transparantie is en dat de communicatie vanaf nu 
vanuit één orgaan wordt gedaan richting de beide ge-
meenten, bij voorkeur vanuit de Algemene Kerkenraad. 
Er wordt gesproken over wat er nu al gaande is en loopt: 
de samenwerking in de Oecumene, jeugdwerk en cate-
chese is vanuit de Pieterskerk en het Witte Kerkje al zo 
ingeworteld dat het niet meer losgetrokken kan en moet 
worden. De geluiden over deze samenwerking zijn posi-
tief. De Pauluskerk zou zich hierbij kunnen aansluiten als 
hiervoor draagvlak is en als dit wenselijk is. Er zouden 
afspraken gemaakt kunnen worden dat er bijvoorbeeld 
twee dominees aanwezig zijn bij de catechese. Op dit 

moment verzorgt ds. Frank Schneider de catechese, maar 
in het verleden was de predikant van de Pieterskerk hier 
ook bij betrokken. Vanuit de Pauluskerk zou de samen-
werking met ds. Bram-Willem Aarnoutse kunnen worden 
opgestart.  
Een zin die ook nu weer terugkomt in de gesprekken met 
elkaar is dat er geen ruimte gezien en gevoeld wordt om 
de samenwerking aan te gaan. De vraag die gesteld wordt 
is: wil je met elkaar praten en hoe wil je met elkaar pra-
ten. Punten die worden aangedragen zijn o.a.: 
 

- Elkaars diensten bezoeken is een eerste stap. Zo-
als dit in het verleden ook regelmatig is gebeurd. 

- Een gezamenlijke maaltijd organiseren met beide 
kerkenraden met een opdracht om na te denken 
over de samenwerking tussen Pauluskerk en Pie-
terskerk. Eventueel zou hiervoor ook hulp van 
buitenaf kunnen worden ingeschakeld, bijvoor-
beeld van het Dienstencentrum van de Protestant-
se Kerk Nederland 

- Bij bevestiging van ambtsdragers in beide kerken 
leden van de kerkenraad uit te nodigen.  

- Een goedwerkende digitale nieuwsbrief opzetten. 

Er wordt een concrete afspraak gemaakt dat de ker-
kenraden van beide Wijkgemeenten elkaar ontmoeten op 
zaterdag 11 februari om over de samenwerking te praten. 
 
Ook is er de zorg uitgesproken over het terugtreden van 
veel vrijwilligers die hielpen met tellen en distribueren 
van Kerknieuws. Kerknieuws is belangrijk voor het 
overbrengen van informatie en nieuws van beide Wijk-
gemeenten en de gezamenlijke berichten. Doordat er 
zoveel vrijwilligers gestopt zijn wordt het bijna onmo-
gelijk om Kerknieuws nog uit te brengen. Op voorstel 
van de Algemene Kerkenraad komt Kerknieuws het 
komende jaar om de 3 weken in plaats van om de 2 
weken uit. Het tellen en verzendklaar maken voor dis-
tributie wordt op donderdagmiddag in de Pauluskerk 
gedaan. De kerk is dan open en de dienstdoende kerk-
wacht kan meehelpen met het tellen. Bovendien is het 
voorstel om een appgroep te maken zodat er een seintje 
gegeven kan worden wanneer de drukker Kerknieuws 
heeft afgeleverd en men niet meer lang hoeft te wachten. 
Helaas heeft de dringende oproep in de vorige Kerk-
nieuws geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Het gaat 
echt om het tellen, verzendklaar maken en distribueren 
naar de lopers. Lopers zijn er gelukkig wel genoeg. De 
Algemene Kerkenraad hoopt dat u als gemeentelid wilt 
meedenken hoe we Kerknieuws kunnen blijven behouden 
en er voldoende vrijwilligers blijven om Kerknieuws te 
kunnen verspreiden. 
Na het zingen van het prachtige adventslied Op u mijn 
Heiland blijf ik hopen werd deze laatste vergadering van 
2022 gesloten.  
Namens de Algemene Kerkenraad, 

Mariëlle de Jong-Vijn, scriba 
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Kerststukjes maken 
Op dinsdag 20 december hebben we een aantal mensen 
uit de Paulus- en Pieterskerk gevraagd of ze het leuk von-
den om een kerststukje te maken. 
Met zo’n tien personen hebben we een hele gezellige 
middag gehad. Er is een idee om dit volgende keer met 
Kerstmis te herhalen en dan bij opgaven. 

Anneke Stam 
Ida Stam 

Marlies Wijnen 
 

 
 
 
 
 
 
Ik wil graag jullie aandacht vragen voor een mooi ini-
tiatief waarvoor ik sinds oktober als kwartiermaker in het 
hele land werkzaam ben, namelijk De Thuisgevers. 
Dit initiatief biedt een oplossing voor de vastgelopen 
asielopvang door statushouders tijdelijk te huisvesten bij 
maatschappelijke organisaties, verenigingen en kerken. 
Wij werken hierbij goed samen met de lokale overheid en 
bieden met vele vrijwilligers extra sociale begeleiding. 
Hierdoor komt er weer ruimte vrij in de AZC’s en kun-
nen deze nieuwe inwoners sneller met de inburgering en 
met hun echte leven in ons land starten. 
  
In online magazine https://magazine.kampen.nl/de-thuis- 
gevers-online-special/ staat o.a. een interview met een 
van de zes tijdelijke bewoners van de pastorie in Breu-
kelen en lees je het verhaal van een vrijwilligster, die ons 
heeft geholpen de pastorie voor de mannen in te richten. 
  

Mochten jullie ook ergens in het land een leegstaande 
ruimte weten die geschikt zou kunnen zijn voor tijdelijke 
huisvesting van statushouders, dan horen wij dat graag 
via welkom@dethuisgevers.nl. Wij kunnen kosteloos hel-
pen, omdat we gefinancierd worden door het ministerie 
van Justitie &Veiligheid. En voor de eigenaar geldt dat 
het aanbieden van een locatie via de Thuisgevers mini-
maal kostendekkend zal zijn. Meld je aan, want samen 
kunnen we voor velen van betekenis zijn. 
  

Warme groet, 
Bertine Oosthoek-Bogaard 

Tel. 06-28528888 

Driekoningen, 6 januari 
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C O L O F O N 
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com 

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 

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente 
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 Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk 

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 


