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grenzen’

‘Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij, 
waar mensen en dieren de rijkdom verdelen, maar niet zonder jou erbij…’

Met vreugde biedt de Commissie Geloof en Cultuur van de Pauluskerkgemeente u dit nieuwe 
Jaarprogramma aan, onder de noemer ‘Grenzen’. Een titel die even stof tot nadenken geeft.
Grenzen kunnen scheiden, maar juist ook verbinden. Grenzen kunnen bereikt worden – ‘limiet’ 
– maar kun je ook overgaan – ‘pass over’, dat verwijst naar Pasen – , maar soms ook niet. 
In bijzondere gevallen kunnen grenzen verlegd worden, als een persoonlijke prestatie, 
maar er zijn ook ontwikkelingen wereldwijd die juist dan tot verdriet leiden, of een ernstige 
crisis – ‘tot hier en niet verder!’

Dieper mijmerend ontdek je dat ons leven door allerlei grenzen omgeven is. Ons willen is soms 
groter dan ons kunnen. Onze ambities zijn soms groter dan ons vermogen. Maar als we over 
onze eigen beperkingen heen stappen en elkaar de hand reiken komen we toch vaak veel 
verder dan gedacht … ‘wil je ver komen, ga dan samen’.

Zo presenteren wij u de vele activiteiten in dit Jaarprogramma voor het seizoen 2022 – 2023. 
We weten, de maatregelen om Covid-19 hebben ons de voorbije jaren dwarsgezeten. 
Maar hopelijk is ook hier een grens bereikt, en opent zich de tijd weer waar wij elkaar rondom 
vieringen, muziek, kunst, lezingen, gespreksgroepen, jeugdwerk en catechese ontmoeten.  
Alles in de grenzeloze ruimte van ons geloof in het evangelie. Gelovig ontspannen en 
ontspannen geloven.
Voor een nieuw begin, dus, een nieuwe start voor de Pauluskerk, op zoek naar de horizon van 
Gods rijk van vrede, waar ieder mensenkind van harte welkom is en op adem mag komen van 
het alledaagse. Van harte welkom!

‘Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij. 
We maken het samen en God zal ons helpen, maar niet zonder jou erbij.’

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Commissie Geloof en Cultuur
Bram-Willem Aarnoutse, Hans Schriever, Marieke Versluys, 
Mariëlle Vijn, Roeloffien van Voornveld en Jenny Wiersema. 

Voorwoord 
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“VerduurSamen met Franciscus, 
naar een groene en geïnspireerde leefstijl“.
met auteur ds Corinne Groenendijk en Joost Vosmer 
 
 Data woensdag 19 oktober 2022 en woensdag 18 januari 2023
 Tijd 20.00 uur 
  17.00 uur
 Plaats Pauluskerk, extern

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van 
ons. Maar hoe doe je dat in praktijk?  
Bij Franciscus van Assisi ziet u een leefstijl die 
bestaat uit een kwetsbaar, betrokken, vredevol en 
eenvoudig leven. Wandelend met zijn broeders 
verwonderde hij zich elke dag over het leven op 
deze mooie aarde, dat je zomaar toevalt. 
In het boek is Franciscus’ leefstijl uitgewerkt tot 
een fijne groene leefstijl voor nu. Vredevol leven 
betekent bijvoorbeeld niet alleen in vrede leven 
met je medemensen, maar met de hele planeet. 

19 Oktober 2022:
We maken via een presentatie kennis met Franciscus en de groene leefstijl gebaseerd op zijn 
levensthema’s. We verdiepen ons vervolgens in het verhaal van Franciscus en de wolf en hoe je 
soms uit angst tekort te komen te veel inpikt. Vredevol verduurzamen betekent ook ieder zijn 
of haar eigen manier om te verduurzamen gunnen. Na een presentatie, waarin ook ervaringen 
uit de pioniersplek Zin-in-Groen rondom een gemeenschapstuin aan bod komen, gaan we  
in gesprek. We verdiepen ons in het thema vredevol verduurzamen aan de hand van een 
oefening. Hoe vredevol of wolfachtig ben je zelf eigenlijk als het gaat om het gebruik van de 
planeet? En heb je ervaringen met of ideeën over verduurzamen? Je zult ontdekken hoe 
bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om  
mee aan de slag te gaan, want samen verduurzamen is veel leuker! …

18 Januari 2023:
Deze avond gaan we verder op het boek in en we gaan dieper in op het VerduurSamen met 
eten. Duurzaam en gezond kunnen hand in hand gaan. Deze avond staan we eerst stil bij de 
theorie, van gebruiken wat je hebt, wat het seizoen aanbiedt en 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 dient u zich aan te melden, zodat we op zoek kunnen naar een  
keuken waar we met z’n allen passen: Hans Schriever 0614489888 of  
coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl

grenzen



5

“Write for rights” met amnesty International Stichtse Vecht; 
speciale aandacht voor tien mensen die groot onrecht is aangedaan 

 Datum zondag 11 december 2022
 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 16 december 2022
 Tijd  18.30-21.00 uur
 Plaats  Pauluskerk, Pieterskerk en Johannes de Doperkerk

Alweer voor het tiende jaar is er in Breukelen een lichtjesavond, dit keer op vrijdag 16 decem-
ber. 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, de Pieterskerk en 
de Johannes de Doperkerk met elkaar. In de kerkgebouwen zal muziek te beluisteren zijn.
In de Pauluskerk speelt het Koperensemble Breukelen. 
Juist in de vaak donkere dagen voor Kerst willen we een teken van licht zijn.
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“Vaderskind, de oorlog van renate rubinstein”.
met Hans Goedkoop 

 Datum woensdag 8 februari 2023
 Tijd  20.00 uur
 Plaats  Pauluskerk 

Hans Goedkoop is historicus en literatuurcriticus. Hij 
promoveerde in 1996 cum laude op de biografie van 
Herman Heijermans, Geluk. Hij won er onder andere 
de Henriëtte de Beaufort-prijs mee. Zijn bekendheid 
kwam vooral door het presenteren van het NTR-
VPRO geschiedenis- 
programma Andere Tijden, waar meer dan 500 
afleveringen van zijn gemaakt. Naast zijn werkzaam-
heden als televisiepresentator schrijft Goedkoop 
voor NRC Handelsblad over literatuur. 
In 2004 verscheen van zijn hand een essaybundel 
over de relatie tussen hedendaagse Nederlandse 
literatuur en de werkelijkheid. Verder schreef hij een 
boek over zijn grootvader,  
De laatste man (2012). In 2015 verscheen “Iedereen 
was er”, een boek over het verjaardagdiner 
ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van 
schrijfster Renate Rubinstein.  

Voor de VPRO-televisieseries De Gouden Eeuw, over Nederland in de 17e eeuw, en  
De IJzeren Eeuw, over Nederland in de 19e eeuw, verschenen twee begeleidende boeken,  
beide in samenwerking met Kees Zandvliet. 

In ‘Vaderskind’, uit 2022, ontrafelt Hans Goedkoop de 
geschiedenis van een immigrantenmeisje met een joodse 
vader. Tomeloos slim en onheilspellend gevoelig. Angstig 
zonder dat ze weet waarvoor. Haar wordt niet veel verteld 
over de wereld, kinderjaren horen onbezorgd te zijn, maar 
gaandeweg dwingt ze zichzelf te leren kijken. Ook naar wat 
geen mens wil zien. Wie zat het heden ooit zo op de huid? 
Maar soms breekt daar in losse zinnen een verleden 
doorheen. Kinderjaren in Berlijn. Een vlucht naar  
Amsterdam, nee Londen, toch weer Amsterdam.  
Dan op een ochtend uniformen op de trap en een belofte 
die een leven lang naklinkt. ‘Der Vati kommt bald wieder.’ 
Goedkoop wikt en weegt, trekt lijnen tussen ‘stippen op 
de kaart’ – en dat is ongekend spannend. Je leeft met 
hem mee. En met Renate, natuurlijk.
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Wereldmaaltijd
Grote interculturele ontmoeting aan tafel

 Datum zondag 12 februari 2023
 Tijd 15.00 uur, inloop en ontmoeting
  17.00 uur, begin van de maaltijd
 Plaats 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.
Wat wij vragen is iets mee te nemen om de tafels mee  
te vullen. Het hoeft niet veel te zijn. 
Alles samen wordt een rijke maaltijd. 
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!

grenzenloos zingen!
met Sytze de Vries, Pauluskerkcantorij en organist Diederik Bos

 Inleiding ds. Sytze de Vries
 Datum dinsdag 25 april 2023
 Tijd  20.00 uur
 Plaats  Pauluskerk 

Wat kan het verrassend zijn om in een buitenlandse kerk een lied te horen, waarvan de melodie 
bekend en vertrouwd is. Geliefde melodieën gaan over grenzen heen, waar de taal van de tekst 
vaak bij de grens moet stoppen.
Theoloog/predikant en tekstdichter Sytze de Vries heeft al meermalen een liedavond in de 
Pauluskerk verzorgd, en dat smaakt altijd weer naar meer. 
Deze avond past in ons jaarthema: hij heeft tal van liederen 
uit andere landen vertaald: vooral uit Engelse en Duitse 
Liedbundels. Hij zal de teksten met ons ‘door-lichten’ en we 
zullen ze zingen, soms ook in de originele taal én de 
vertaling, om ook te proeven wat er met een lied gebeurt, 
wanneer het vertaald wordt.
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Exposities   

Ook in het nieuwe seizoen verzorgt de kunstcommissie weer 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:

 Eelko van Iersel  tot 19 november 2022 
 Cees de Koning  19 november/18 februari 2023 
 Miriam Verbeek  18 februari/19 mei 2023 
 20 mei/21 mei 2023 Overzichtsexpo KunstRonde 
 27 mei/19 augustus 2023 Loes Venker-de Noo 
  

Eelko van Iersel
“Paisaje del Alma”

 Opening zondag 14 augustus 2022
 Tijd 11.30 uur
 Plaats Pauluskerk 

Warmte, licht en kracht stralen vanaf de non-figuratieve olieverfschilderijen van Eelko van Iersel 
(1976). Het is zijn intentie dat de schilderijen een positieve werking hebben op de omgeving. Ze 
geven uw huis, bedrijf of presentatieruimte dynamiek en verstilling.

Met handen zonder kwasten:
Eelko maakt de schilderijen met zijn handen en gebruikt daarbij geen penselen en kwasten. 
Verschillende verfsoorten, zand en olieverf vormen zijn schilderspalet, waardoor de huid van 
het schilderij gelaagd en robuust is. Het materiaalgebruik en de intense kleurcombinaties 
zorgen voor een energieke expressies. 

Spaanse titels:
De schilderijen hebben alle een Spaanse titel gekregen. Dit komt voort uit zijn liefde voor 
Andalusië, Latijns-Amerika en de Spaanse taal. De titel van de expositie is “Paisaje del Alma”, 
dat betekent ‘het landschap van de ziel’.

Dialoog:
De kunstenaar wil de toeschouwer graag uitnodigen om de tijd te nemen om de werken te 
bekijken. Te snel van het ene naar het andere schilderij kijken is een gemiste kans om het meer 
op je in te laten werken. Wanneer je langer kijkt kan er ruimte ontstaan voor stilte, onbevangen-
heid en intimiteit. Kunst is er niet enkel om bekeken te worden, kunst kijkt ons aan en fungeert 
als een weerspiegeling van jezelf. Er ontstaat een dialoog tussen de toeschouwer en het 
schilderij. www.eelkovaniersel.nl 
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Cees de Koning 
“Schilderen met licht”

 Opening zondag 20 november 2022
 Tijd 11.30 uur
 Plaats Pauluskerk

Cornelis de Koning (1957) is geboren in Oegstgeest,  
opgegroeid in Rijnsburg en momenteel woonachtig in Gouda. 
Op zijn 43e besloot hij om zijn leven om te gooien en te gaan 
schilderen. Hij kocht een atelier en ging aan de slag.  
Cornelis is autodidact.

Tijdens zijn werkzame leven ging hij regelmatig naar het buitenland. In de tijd die hij over had 
bezocht hij altijd de verschillende musea in New York, Chicago, Londen, Parijs etc. Dwalend 
door deze musea viel het hem op, dat met name de realistische werken met een sterke licht/
donker werking ( het zo genaamde Clair Obscure of Chiaroscuro) het meest tot de verbeelding 
spraken. Ook bedacht hij – al struinende door de musea – dat puur technisch bekeken al dat 
moois wat er hing ooit begonnen was als een leeg paneel/doek aan de ene kant en verf aan de 
andere kant. En de verf is er op een bepaalde manier en in een bepaalde volgorde op aan 
gebracht. Dat moet ik toch ook kunnen leren, zo bedacht hij…. Cornelis schildert voornamelijk 
realistische stillevens in zijn eigen stijl. 
Daarnaast schildert hij ook regelmatig stillevens in de stijl van Henk Helmantel. Een schilder 
die hij erg kan waarderen. Hij combineert dan spullen die voorkomen op een schilderij van 
Helmantel met spullen van hemzelf. Of hij verlegt bepaalde voorwerpen, bijvoorbeeld in een 
andere volgorde. Ook maakt hij uitstapjes naar het surrealisme of schildert hij een Caravaggio 
na en voegt daar dan een aantal personen aan toe. Voorbeelden hiervan zijn te zien op zijn 
website www.cornelisdekoning.nl
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miriam Verbeek
Textielkunstenaar

 Opening zondag 19 februari 2023 
 Tijd 11.30 uur
 Plaats Pauluskerk 

Miriam Verbeek studeerde in de jaren 90 aan  
de Rietveld academie. Miriam werkt met wol,  
vezels en stoffen die ze verwerkt tot zowel d 
raagbare kunst als viltschilderijen. Begin van deze 
eeuw heeft ze het vilten bij toeval ontdekt. 
Sinds die tijd heeft ze veel geëxperimenteerd en  
nieuwe technieken ontwikkeld. Het vilten is een 
langzaam ambachtelijk proces: wol wordt met 
warm water en zeep gewreven tot vilt. Het is een 
fantastisch materiaal: het is zacht, isolerend, tactiel 
en je kunt er zowel ruimtelijk als in het platte vlak 
mee werken. 
Door haar jarenlange ervaring heeft Miriam een 
eigen beeldtaal ontwikkeld, ze kan het materiaal 
steeds meer naar haar hand zetten. In haar werk 
staat het onderzoek en experiment centraal. 

De natuur is een onuitputtelijke inspiratie voor haar, het verwondert, ontroert, verandert en 
verwoest. Ook zaken die zich aandienen in haar persoonlijke leven en gebeurtenissen die haar 
raken spelen mee in haar werk. Sinds 2016 is Miriam, onder de naam atelier Vuurwater, een 
samenwerking aangegaan met Els Bottema (keramiste). Ze combineren keramiek en vilt samen 
in een collectie Kunstkommen, droomdoosjes en urnen. 
www.miriamverbeek.nl

Kunstronde Vecht & plassen
 
 Weekend zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023 
 Tijd 11.00 uur- 17.30 uur (zondag vanaf 12.00 uur) 
 Plaats Pauluskerk 
 
Tijdens dit weekend is het werk van ca. 22 kunstenaars en twee galeries op verschillende 
locaties in Stichtse Vecht en Wijdemeren te bezichtigen.
In de Pauluskerk vindt u een overzichtstentoonstelling van de deelnemers van de  
KunstRonde Vecht & Plassen.
Bekijk alle locaties en vele kunstwerken op www.kunstronde.nl
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Loes Venker-de Noo
“Zeven Stiltes en een Late Maan”

 Opening zondag 28 mei 2023 
 Tijd 11.30
 Plaats Pauluskerk 
 Expositie tot 19 augustus 2023
 
In deze tentoonstelling staat de tijd en wat dit doet met de herinnering centraal. Bladerend 
door een zomer in het verleden zoekt de kunstenaar naar de essentie van de herinnering en 
wat daar door de tijd heen van over is gebleven. Zijn het stilstaande, geïsoleerde beelden, of is 
er nog beweging? Zijn er enkel nog vlakken, zwart-wit of in kleur, of hebben details de tijd 
doorstaan? En waar zijn de geuren en geluiden gebleven van de plaatsen en mensen die toen zo 
belangrijk leken? Of resten er slechts stiltes, bijeen gebonden in een boek waarvan de taal hoort 
bij een vorig leven?

De tentoonstelling bestaat uit schilderijen, pentekeningen, mixed media en tekst.
Kunstenaar Loes Venker-de Noo volgde haar kunstopleiding aan de Universiteit van Californië, 
San Diego. Ze specialiseerde zich in schilderkunst, mixed media en illustratie. Haar illustraties 
werden uitgeroepen tot “chosen winner” tijdens de jaarlijkse landelijke American Illustration 
competitie van achtereenvolgens 2019, 2020 en 2021. Haar kunstwerken waren eerder te zien 
op tentoonstellingen en kunstbeurzen in Shanghai, Hongkong, San Diego en Boston.
Werk van de kunstenaar is te vinden op haar website www.loesvenker.com en op 
Instagram #loes_venker.
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Vocaal Ensemble Voces Lauri
“Prières sans Frontières”

 Datum zondag 2 oktober 
 Tijd 15.00 uur
 Plaats  Pauluskerk
 Entree Collecte na afloop tbv Voces Lauri

Vocaal Ensemble Voces Lauri, opgericht in 1999, is uitgegroeid tot een regionaal kamerkoor,  
dat al ruim 50 concerten heeft gegeven in Stichtse Vecht en wijde omgeving. Sinds 2021 zingt 
het koor onder leiding van Maarten van der Bijl met de Pauluskerk als thuisbasis. Het repertoire 
bestaat uit polyfone, vaak religieuze muziek vanaf de vroege middeleeuwen tot nu. 

Bij dit concert Prières sans Frontières – Gebeden zonder Grenzen – werkt Voces Lauri samen 
met Collegium Altena, dat ook onder leiding van Maarten van der Bijl staat. Het concert wordt 
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

In alle landen en door de eeuwen heen kent de kerk een traditie van gezongen gebeden, waarin 
wordt gesmeekt, nederigheid betoond, om hulp gevraagd. Een bekend voorbeeld is het Onze 
Vader, dat wij in een toonzetting van De Klerk zingen.
Ook tot Maria wordt vaak het gebed gericht. Zo werd Poulenc geïnspireerd tot de Litanie à la 
Vièrge Noire in het Franse Rocamadour, waar de Zwarte Madonna wordt vereerd. Typische 
voorbeelden van laatrenaissance polyfonie zijn het Salve Regina van de Brabander Pipelare, 
gebaseerd op de oorspronkelijke Gregoriaanse melodie, en het Alma Redemptoris Mater van 
de Spanjaard De Victoria. 
In Parce mihi, Domine van De Morales klinkt de nietigheid van de mens door, net zoals in  
Barbieri’s Versa est in Luctum. Via Bleib bei uns van de Duitse componist Rheinberger komen 
wij van de 19de-eeuwse romantiek in de moderne periode. Het bezwerende karakter van een 
litanie komt tot uiting in The Deer’s Cry van Pärt en Prière van De Leeuw, beiden 20ste-eeuws. 
Marco Muilwijk, onze Breukelse 21ste-eeuwse componist, zingt als tenor bij Voces Lauri. Zijn 
brede repertoire aan kamer- en orkestmuziek kent een authentieke expressionistische stijl. In 
dit concert zingt Voces Lauri drie liederen van hem die teruggrijpen op vaste gezangen van de 
H. Mis en nooit eerder zijn uitgevoerd.

U ziet: het gezongen gebed is 
universeel, grenzeloos in tijd  
en ruimte; u komt het tegen in 
alle stijlperioden van de muziek-
geschiedenis.

muziek, theater, film en  literatuur
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orgelconcerten Jan pieter Karman

 Data zondag 16 oktober 2022, zondag 1 januari 2023 
  en zondag 7 mei 2023 
 Tijd 15.00 uur
 Plaats  Pauluskerk
 Entree Gratis, collecte na afloop voor orgelfonds Pauluskerk

Het orgel in de Pauluskerk heeft een bouwgeschiedenis van 
zo’n 100 jaar. In origine was het een klein, één-manualig orgel 
in 1870 gebouwd door de Gebr. Franssen voor de Rotterdamse 
Sint-Josephkerk. Het werd in 1896 gekocht door de Gerefor-
meerde Kerk van Breukelen. Jan Proper breidde in 1909 bij de 
verhuizing naar de nieuwe, grotere kerk dit orgel uit met o.a. 
krachtige stemmen voor de gemeentezang en een 2e 
manuaal met zachte stemmen in een zgn. zwelkast. Een  
grote ombouw vond plaats in 1953 door fa. De Koff, die was 
geïnspireerd door het (neo)barokke klankideaal van die 
jaren. Het Zwelwerk werd vervangen door een Rugwerk.  
In 1982 verving de fa. Flentrop nog een stem uit 1953. Bijna al het pijpwerk van Franssen is nog 
aanwezig, en ongeveer de helft van dat van Proper.

Het programma voor zondag 16 oktober vormt de laatste van twee concerten, waarvan de 
eerste op 10 september, Nationale Orgeldag, in de Pieterskerk. Het uitgangspunt van beide 
concerten is: één en hetzelfde programma uitgevoerd op twee heel verschillende orgels (de 
beide orgels van de Protestantse Gemeente Breukelen). Er komt in kort bestek ruim 250 jaar 
orgelmuziek aan bod: renaissance (Sweelinck), barok (Pachelbel, Böhm resp. Bach), galante tijd 
(Stanley) en romantiek (Mendelssohn resp. Franck).

Het orgelconcert op nieuwjaarsdag is ondertussen een traditie in Breukelen geworden.  
Op dit concert uiteraard orgelmuziek die bij een breed publiek geliefd is, zoals Bachs Toccata  
en Fuga in d (BWV 565) en de Suite Gothique van Boëllmann, die eindigt met een van de 
bekendste toccata’s uit de Franse orgelromantiek. 

Het concert van zondag 7 mei is een Bach-concert, met uitsluitend werken van de grote  
J.S. Bach. Deze zeer veelzijdige componist heeft ook voor orgel veel geschreven.  
Het is dan ook altijd weer een leuke onderneming om een boeiend en gevarieerd programma 
samen te stellen!

muziek, theater, film en  literatuur
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rondom Bach
Studenten van het Utrechts Conservatorium

 Data zondag 13 november 2022, zondag 29 januari 
  en zondag 16 april 2023
 Tijd  15.00 uur
 Plaats  Pauluskerk
 Entree gratis -collecte bij de uitgang-

Op zondag 23 maart 2014 werden voor het eerst Bach Cantates ten gehore gebracht in de 
Pauluskerk. Met docent Heiko ter Schegget, van de HKU is dit het begin van een mooie traditie 
geworden. 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 ook de goede akoestiek. De 
uitvoeringen zullen dit jaar ook in het teken staan van de inspiratoren van Bach en Bach als 
inspirator voor latere componisten. Van wie heeft hij geleerd en genoten en van welk werk zou  
hij genoten hebben? Van a-capella tot een compleet ensemble, bijzondere concerten.
Voor dit seizoen wordt gedacht aan: een concert waarin een aantal motetten ten gehore worden 
gebracht, het requiem van Mozart of een Bach Cantate en muziek van Monteverdi.

De concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter  
bestrijding van de kosten.

orgelconcerten Diederik Bos

 Datum zaterdag 26 november 2022 en zaterdag 18 maart 2023
 Tijd 20.00 uur
 Plaats  Pauluskerk
 Entree Gratis, collecte bij de uitgang

Op de 26ste november wordt gefocust op muziek van Dietrich Buxtehude. Hij was een Deense- 
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. 

In het concert van 18 maart 2023 wordt veel aandacht 
geschonken aan Cesar Franck. Muziek van Cesar Franck 
klinkt bijzonder goed op het orgel van de Pauluskerk. 
Omdat Cesar Franck ook veel muziek heeft geschreven 
voor Piano of Piano met andere instrumenten zal de 
piano zeker gebruikt worden. Helaas heeft Franck niet 
veel muziek nagelaten, maar deze muziek is wel van 
hoog niveau.
In het programma komen zeker voor: de Pastorale en 
de Prelude, Fugue et Variation.
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Christmas Carols advent Festival of Lessons and Carols 
Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

 Datum zaterdag 17 december 2022
 Tijd 20.00 uur
 Plaats  Pauluskerk
 Entree gratis

In vervolg op het succes van 2019 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 (PThU) 
promoveerde ze op een onderzoek naar de perceptie 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 met ondersteuning 
van de PThU. www.hannarijken.nl. 

Trio aurora
Dwarsfluit, piano en fagot.

 Datum zondag 19 februari 2023
 Tijd 15.00 uur
 Plaats  Pauluskerk
 Entree € 10,- (basisschoolkinderen gratis toegang)

Trio Aurora, Erzsike Kövy (piano), Amber Hill (fagot),  
Cathrine Starberg (dwarsfluit), is een internationaal gezelschap 
met focus op sfeer, plezier en ambachtelijk musiceren. Met de 
ietwat ongebruikelijke combinatie van dwarsfluit, fagot en piano 
brengen zij muziek ten gehore in verschillende stijlen, waardoor  
er veel afwisseling in klankkleur is. Aurora betekent Poollicht  
(Noorder- of Zuiderlicht) en verschijnt in twee van hun eigen 
geboortelanden: Noorwegen en Canada. Trio Aurora werd 
gevormd in 2013 voor een gelegenheidsconcert. Sindsdien geeft 
het Trio met veel plezier concerten, in o.a de Noorse Zeemanskerk 

in Rotterdam en het Theater aan de Slinger in Houten. Het trio heeft een breed scala aan 
componisten en stijlen in het repertoire, van barok tot modern. Het programma voor dit 
concert zal in een later stadium bekend gemaakt worden. Voor een beeld van het ensemble 
nodigen wij u uit om te kijken op de website van het Trio. www.starberg.nl/aurora 
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The Klezmer Society
“Dos Klezmer Shifl”

 Data zondag 30 april 2023
 Tijd 15.00 uur
 Plaats  Pauluskerk
 Entree € 10,- (basisschool kinderen gratis toegang)

Nederlands eigen Klezmerband presenteert een gloednieuw programma met traditionele en  
nieuw geschreven klezmerstukken. Naast levendige freylekhs-dansen speelt de Klezmer 
Society in dit concert langzame ‘Zay Gezunt’ stukken die je een goede gezondheid toewensen 
en een meeslepende Satmar Waltz, bekend van de Netflix serie ‘Unorthodox’.  
Stukken over het leven zelf: Jiddischer kan je het niet krijgen. Kowed to Beregovski eert een 
van de grootste klezmerpioniers. Elianne van Ee zingt een aantal prachtige traditionele en 
nieuw gecomponeerde Jiddische liedjes, waaronder Sapozkelekh. Violist Bert Vos schreef een 
nieuw lied dat gezongen wordt door Elianne van Ee. Dit stuk bestaat uit lieve Jiddische 
woordjes die ouders aan hun kinderen zeggen. Het titelstuk Dos Klezmer Shifl is een prachtige 
suite met een eigen inbreng van alle musici. Tijdens de pandemie kwamen de bandleden 
geregeld bij elkaar op het schip waar celliste Eva van de Poll op woont. Al snel werd dit schip 
Dos Klezmer Shifl. De CD met de gelijknamige titel wordt tijdens dit bijzondere concert aan het 
publiek gepresenteerd. 
Een melodie zal nooit twee keer hetzelfde klinken bij The Klezmer Society. De schat aan 
spontane variaties en versieringen is eindeloos. In haar 15-jarig bestaan boekte The Klezmer 
Society grote successen in binnen- en buitenland. De groep bestaat uit Bert Vos, Iefke Wang, 
Elianne van Ee en Eva van de Poll. Meer informatie: www.theklezmersociety.nl 
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 geloof en leven  

Food & Faith 16+ 

 Data 4 momenten in het jaar
 Leiding Siwanthi Leijen & Frieda Stoof

Elkaar ontmoeten en een goed gesprek...wie heeft er nog tijd voor met alle activiteiten die je te 
doen hebt. Toch is het fijn af en toe met leeftijdsgenoten te kletsen of gewoon elkaar weer 
even te ontmoeten. 
 

Food & Faith voor ouders

 Data 4 momenten in het jaar
 Leiding Siwanthi Leijen & Frieda Stoof

Elkaar ontmoeten en een goed gesprek...wie heeft er nog tijd voor in het drukke alledaagse 
bestaan. Toch is het fijn af en toe met gelijkgestemden te sparren of gewoon elkaar weer even 
te ontmoeten en te horen hoe het écht met elkaar gaat. 
Eten moeten we allemaal en daarom kiezen we voor een Food en Faith moment. Tijdens het 
eten elkaar ontmoeten en (geloofs)gesprekken, om daarna zowel lichamelijk als geestelijk 
gevoed weer verder te kunnen gaan in het leven van alle dag. 

Sobere maaltijden in de 40-dagentijd

 Data dinsdagen 28 februari, 7, 14, 21, 28 maart en 4 april 2023
 Tijd  18.00 uur 
 Plaats  Pauluskerk (achterzaal)

De ZWO-commissie verzorgt ook dit jaar een sobere (vegetarische) maaltijd op bovengenoem-
de 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 een goed doel (nog nader te bepalen). 
We steunen veelal 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. 



18

Vredesweek 2022
“Generatie Vrede”

  Oecumenische viering
 Datum zondag 18 september 2022
 Tijd 10.00 uur
 Plaats Pauluskerk

Op een dag is het zover, dan word je met u aangesproken. Dat is het 
moment waarop je een wissel bent overgegaan, je bent geen jongere 
meer maar een volwassene. En daar blijft het niet bij. Als in de bus 
iemand voor je op staat is het onomkeerbare ogenblik daar, je behoort tot de 
generatie van ouderen. Zo schuiven we steeds een plaats op in ons leven.
De Vredesweek wil dit jaar muren tussen generaties en scheidslijnen doorbreken. PAX gaat 
tegen de stroom in. En dat is hard nodig, met deze vreselijke oorlog in Europa waarvan we de 
gevolgen nog niet goed kunnen overzien. Het is tijd voor een Generatie Vrede; een coalitie van 
generaties die het over een ding eens is: wij willen vrede. Oud en beproefd én nieuw en nog in 
ontwikkeling, dat willen we bij elkaar brengen in Generatie Vrede. De tekening van Len zet de 
toon dit jaar. De vredesduif is getransformeerd tot een kwetterend twittervogeltje zonder 
olijftak. Laten we ons ongeremd uitspreken voor vrede.

Week van gebed voor de Eenheid van christenen 2023
Doe goed, zoek recht

  Oecumenische viering
 Datum zondag 15 januari 2023
 Tijd 10.15 uur

 Plaats Johannes de Doperkerk, Straatweg 146

In de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van christenen 
bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging 
begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. 
Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks 
mee met het initiatief.  
Ook u/jij kunt meedoen! 

Liturgica en 

bijzondere diensten



Liturgica en 

bijzondere diensten

Vredesweek kleurplaat
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Evensong 40-dagentijd
Cantorij

 Dirigent  Arnoud Heerings 
 Voorganger  ds. Bram-Willem Aarnoutse
 Datum zondag 12 maart 2023
 Tijd  19.00 uur
 Plaats  Pauluskerk

Deze dienst bestaat voornamelijk uit veel mooie stukken muziek met een gebed. Opmerkelijk 
aan een Choral Evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud 
aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. 
Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een 
eeuwenoud ritueel dat een Choral Evensong zo bijzonder maakt.
De cantorij van de Pauluskerk voert deze uit onder leiding van de cantor Arnoud Heerings 
samen met organist Diederik Bos.

middaggebed voor Vrede en Verzoening 
Coventry gebed

 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.  
Ook heeft een onbekende de woorden ‘Father Forgive’ op een nog overeind staande muur 
geschilderd. Dit is de inspiratiebron van de wereldwijde verzoeningsbeweging die vanuit  
Coventry op gang is 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 230 plaatsen over de hele wereld op vrijdagmiddag gebeden. Vanaf 
september 2015 ondersteunt de Pauluskerk te Breukelen dit initiatief door het middaggebed 
voor Vrede en Verzoening een plek te geven en deel te nemen aan het Coventry Beraad 
Nederland. In juni 2018 is een groep uit de Pauluskerk in Coventry geweest om ter plaatse meer 
over de achtergronden te horen. In september 2019 heeft ook de Pauluskerk een Cross of Nails 
mogen ontvangen als teken van verbondenheid met deze beweging. 

Het gebed voor Vrede en Verzoening wordt iedere vrijdagmiddag uitgesproken van 12.15 uur tot 
12.30 uur. Dat gebeurt rond die tijd op tal van andere plaatsen in ons land en andere landen in 
de wereld; ca. 230 kerken totaal. Deze plaatsen weten zich meestal verbonden vanuit een 
oorlogsverleden. Deze ervaringen probeert men op die manier te keren, als inspiratie om te 
streven naar depolarisatie in de wereld, in de stad. 
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Viering in de traditie van Taizé
Avondgebed

 Data Elke 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 
zingen, te bidden en stil te zijn. Net als in Frankrijk wordt in deze 
vieringen veel gezongen. De melodieën liggen gemakkelijk in het gehoor  
en door die aansprekende eenvoud kunnen ze gemakkelijk  
meegezongen 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.

12+ dienst 

 Data iedere laatste zondag van de maand (niet in de vakanties)
 Tijd 10.00 uur
 Plaats Pauluskerk
 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 van smartphone, tablet, camera en andere 
(moderne) middelen. Kom jij ook? 
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Wandeling
Bewegen en praten

 Datum  woensdag 5 oktober 2022
 Tijd  09.30 uur
 Vertrekplaats  Kerkplein

Wandelt u graag? Dan kunnen we dat in het nieuwe seizoen weer doen. Iedere 1ste woensdag 
van de maand samen op stap in onze omgeving. Genieten van de beweging en van de natuur 
maar natuurlijk ook van het onderweg onderling van gedachten wisselen over diverse thema’s.
We starten om 9.30 uur op het Kerkplein bij het Bonifatiushuis en zijn rond 11.00 uur weer terug. 
Aanmelden bij ds. Bram-Willem Aarnoutse via 0620024393 of aw.aarnoutse@xs4all.nl

Naar Kampen
Bewegen, kijken, leren en praten
 
 Datum zaterdag 22 april 2023
 Tijd  09.00 uur
 Vertrekplaats  Pauluskerk

Vandaag gaan we kennismaken met Kampen. We wandelen 
door deze mooie oude Hanzestad en maken kennis met het Ikonenmuseum. In het Ikonenmuse-
um Kampen ontdekt u op een laagdrempelige manier wat een ikoon is en welke stijlen er zijn. 
Ook wordt duidelijk wat ikonen voor de mensen betekenden en welke rol ze nu nog vervullen: 
ikonen vormen immers nog steeds een bron van kracht en inspiratie.  
Aanmelden bij ds. Bram-Willem Aarnoutse via 0620024393 of aw.aarnoutse@xs4all.nl

autorondrit ouderen
Gezellig door de omgeving

 Datum waarschijnlijk eind mei 2023
 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.

Excursies, wandelingen en  reizen
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over de grens naar Duitsland
Naar Bach en Coventry

 Datum maandag 5 tot/met vrijdag 9 juni 2023
 Tijd  09.00 uur
 Vertrekplaats  Pauluskerk

Met een jaarthema ‘Grenzen’ is het passend om letterlijk over de grens heen te gaan naar het 
buitenland. Van 5 tot en met 9 juni 2023 organiseren we een gemeentereis naar Duitsland met 
de bus. De focus van deze reis komt te liggen op twee thema’s die een prominente plek 
innemen in de Pauluskerk, namelijk Johann Sebastian Bach en het Coventry gebed. Zo zullen  
we het geboortehuis van Bach bezoeken in Eisenbach. Gaan we naar de prachtige stad Leipzig, 
waar Bach cantor organist was in de Thomaskirche en waar hij o.a. de Mattheüs Passion heeft 
gecomponeerd. 

De stad Dresden is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hard getroffen door bombar- 
dementen van de geallieerden. Een van de gebouwen die werd verwoest is de Frauenkirche. 
Lange tijd is deze kerk verwoest blijven staan in de stad als herinnering aan die bombarde- 
menten, maar geleidelijk is de kerk (en overigens ook de rest van de stad) weer herbouwd en 
staat die in volle glorie te pronken in de stad. Net als de Pauluskerk is ook de Frauenkirche 
partner van de Coventry Cross of Nails en wordt ook daar op vrijdag gebeden voor vrede  
en verzoening.

Het complete programma is nog niet klaar.  
Op dit moment is er nog geen prijsindicatie  
te geven. Wat er in de reis in ieder geval  
inbegrepen zal zijn is het busvervoer, de 
hotelovernachtingen met ontbijt en diner en  
de excursies. 
 
Zodra het programma klaar is en er een prijs 
bekend is, zult u worden uitgenodigd voor een 
informatieavond over deze reis. Houdt u daarom 
de komende tijd Kerknieuws, de website van de 
Pauluskerk en de sociale media in de gaten.  
Mocht u nu al interesse hebben en u willen 
opgeven voor deze reis, dan kunt u zich  
aanmelden bij Mariëlle de Jong,  
marinaellen@live.nl

Excursies, wandelingen en  reizen



24

Nacht van de Vluchteling 
Landelijke wandeltocht in solidariteit

 Datum Nacht van zaterdag 17 juni op zondag 18 juni 2023
 Tijd  00:00 uur 
 Plaats Amsterdam 

Loop jij ook mee in de Nacht van de Vluchteling? In het holst van de nacht lopen duizenden 
deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies in het land.  
Er is een route van Rotterdam naar Den Haag, van Nijmegen naar Arnhem, van Utrecht naar 
Utrecht en van Amsterdam (via Broek in Waterland) terug naar Amsterdam.  
Een pittige maar onvergetelijke ervaring. 

Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor 
noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor 
mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en 
onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen lopers met hun 
deelname ook op een positieve manier aandacht voor vluchtelingen 
wereldwijd. De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van 
Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan 
veertig jaar inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en 
ontheemden wereldwijd.

Een recordaantal mensen is op de vlucht voor oorlog en conflict. Maar liefst 65,6 miljoen 
mensen hebben huis en haard verlaten, op zoek naar een veilig bestaan. Deze vluchtelingen 
hebben dringend behoefte aan hulp, zoals schoon drinkwater, tentzeil en medische zorg.  
Met je deelname kun je deze mensen helpen door je te laten sponsoren. Hoe meer geld je 
ophaalt, hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen geven. 

Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling jaarlijks de Nacht van de Vluchteling en dat is in 
die jaren uitgegroeid tot een evenement van betekenis. In 2019 is door de 5000 lopers een 
recordbedrag van 1,6 miljoen euro opgehaald.

In 2023 vindt de Nacht van de Vluchteling waarschijnlijk plaats in het weekend voorafgaand aan 
Wereld Vluchtelingendag, in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 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 in 2023? Dat zou fantastisch zijn!

Aanmelden bij Hans Schriever 0614489888 of coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl
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Jeugd en jongeren  

Klimbos
Voor jongeren vanaf de middelbare school

 Datum  Zaterdag in oktober, datum in overleg met de jongeren  
die zich opgeven. 

 Tijd overdag
 Vertrekplaats Pauluskerk

Bijdrage per deelnemer € 10,-
Een gezellige doe-dag met de 12+-ers naar het klimbos in de Lage-Vuursche.  
Opgeven kan door een appje te sturen naar Siwanthi Leijen (0610896435)

Sint-maarten
Lampionnen maken 

 Datum  nog onbekend
 Tijd  15.00 uur
 Plaats  Pauluskerk (achterzaal)

Weet jij nog wie Sint Maarten is? Op veel plaatsen in Nederland en sinds een paar jaar in 
Breukelen gaan kinderen op Sint Maarten met een eigengemaakte lampion langs de deuren.  
Zij zingen een liedje en krijgen als beloning wat lekkers. 
Weet je nog hoe leuk het was om samen een lampion te maken? Dat doen we ook dit jaar weer ! 
Kom je ook knippen en plakken? Meld je dan wel aan, dan zorgen wij dat er genoeg materiaal is. 
Meld je ook aan als je echt niet kunt maar wel graag zelf een lampion wil maken. Je kunt van 
ons het voorbeeld krijgen en later met je ouders knutselen . 

Sint-maarten
Lampionnenoptocht

 Datum vrijdag 11 november 2022
 Tijd 18.30 uur
 Plaats verzamelen aan de achterkant van de Pauluskerk
  Afhankelijk van de belangstelling

Vind je het leuk om met een groepje langs de deuren te gaan? Gezellig als je meeloopt.  
Meld je wel aan, anders vertrekken we misschien zonder jou. Neem je wel je lampion mee?  
Ook als die niet zelf is gemaakt ben je van harte welkom!
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Filmavond
Voor jongeren vanaf de middelbare school

 Datum volgt
 Tijd vanaf 19.00 uur
 Plaats Bij Siwanthi en Erik

We gaan gezellig chillen en een filmpje kijken bij  
Erik en Siwanthi thuis. Wij zorgen voor wat lekkers!  
In verband met de inkoop graag even aanmelden bij 
Siwanthi (0610896435)

Catechese en 

gespreksgroep 

Basiscatechese

 Gespreksleiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
 Data in week van de herfstvakantie
 Plaats Pauluskerk (achterzaal)

Voor de kinderen van groep 7 en 8 willen we als Pauluskerkgemeente Basiscatechese aanbie-
den. Gaandeweg zien we de kinderen opgroeien, we ontvangen hen in de kerk als ze gedoopt 
worden en laten hen via de Kindernevendienst kennismaken met de verhalen uit de Bijbel, van 
Genesis tot het evangelie, het goede bericht over God en het leven van Jezus. Over Jezus zelf is 
er ook een verhaal (Lucas 2:41 en verder), dat hij als twaalfjarige zocht naar Gods bedoelingen.
Zo raken kinderen vertrouwd met het leven naar Gods verlangen. Natuurlijk ontstaan er ook 
vragen, op zoek naar een antwoord. In de Basiscatechese is er ruimte om je eigen plekje te 
vinden in dit Grote Verhaal dat de wereld draagt.
In overleg met de ouders kunnen we starten in de week voor de herfstvakantie, wellicht op een 
avond of anders na schooltijd. Een excursie met de kinderen naar bijv. Ons Lieve Heer op Solder 
of het Catharijneconvent – ‘Feest: weet jij wat je viert?’ – staat ook op het programma. Een 
ontmoetingsavond met de ouders ondersteunt het geheel.

Aanmelden bij ds. Bram-Willem Aarnoutse via 0620024393 of aw.aarnoutse@xs4all.nl
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Seniorengespreksgroep
Ontmoeten en spreken over geloof en leven

 Gespreksleiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
 Data donderdag 22 september 2022  
  (iedere 3de donderdag van de maand)
 Tijd 14.30-16.00 uur
 Plaats Pauluskerk (achterzaal)

Iedere derde 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. Hierbij gaan we vanuit vele thema’s het geloof en leven met elkaar bespreken.

Leeskring
‘Voor een nieuw leven”

 Leiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
 Data maandagen 10 en 31 oktober en 21 november 2022
 Tijd 20.00 uur
 Plaats Pauluskerk (achterzaal)

We bespreken in drie avonden het boekje “Voor een nieuw begin. 
De agenda van Genesis”  
van Maarten den Dulk. U leest thuis vooraf een gedeelte en ons 
gesprek gaat over onze leeservaringen. Wat moet er gedaan 
worden om de samenleving overeind te houden?  
Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen 
uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de toren- 
bouwers van Babel. De eerste elf hoofdstukken uit Genesis 
blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen 
bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Al sinds het 
begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave 
van de mensheid.

Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke 
Bijbelverhalen van het begin. Ze wekken vergezichten van een 
menigte vrije mensen en van een vrede waar je met je verstand niet 
bij kunt. Ze verleiden om met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan.  
Maarten den Dulk (1941) is emeritus hoogleraar praktische theologie.
 
Aanmelden bij: Hans Schriever (0614489888) coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl
Boekje kost ca € 15,- we kijken naar centrale inkoop.
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gesprekskring over geloven 
Ik geloof

 Leiding ds. Bram-Willem Aarnoutse
 Data eens in de maand
 Tijd 20.00 uur
 Plaats Pauluskerk (predikantskamer)

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 via 0620024393 of aw.aarnoutse@xs4all.nl

Ik geloof
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overige activiteiten

Naaicursus 
voor en met vluchtelingvrouwen

 Data iedere woensdag
 Tijd  09.00-11.30 uur
 Plaats  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, 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. 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 ca. 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 en mee te helpen als u wilt.
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open monumentendag
Een blik in de Pauluskerk

 Data zaterdag 10 september 2022 
 Tijd  10.00-16.00 uur
 Plaats  Pauluskerk

De Open Monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers een van de grootste 
culturele evenementen in Nederland en is hét instrument om de bevolking op grote schaal in 
contact te brengen met ons monumentale erfgoed. De Open Monumentendag maakt deel uit 
van een groter geheel, de European Heritage Days. Inmiddels worden er in vijftig landen 
vergelijkbare evenementen georganiseerd.
De eerste Open Monumentendag in Nederland werd in 1987 in navolging van Frankrijk georga-
niseerd. Op Open Monumentendag worden monumenten gratis voor het publiek opengesteld, 
om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg 
te vergroten. Het landelijke thema van deze 35e editie van de Open Monumentendag 2022 is: 
Duurzaamheid, met bijpassende slogan: ‘Duurzaam duurt het langst’. 

Jaarmarkt 
met onze snuffel- en rommelmarkt

 Datum  zaterdag 17 juni 2023
 Tijd  10.00-16.00 uur
 Plaats  Kerkplein 

Iedere derde zaterdag in juni is er een grote jaarmarkt in het centrum van Breukelen. Als 
Protestantse gemeente Breukelen (Pauluskerk en Pieterskerk) organiseren wij dan ook onze 
markt. Deze gezamenlijke activiteit draagt mede bij aan onze saamhorigheid en aan 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 2022 ruim € 4.000,- overgemaakt naar respectievelijk: Stichting Sparrow en  
Stichting Leergeld Stichtse Vecht. In 2023 hopen we weer een gezellige en mooie dag te 
hebben. Welkom op zaterdag 17 juni. 
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Herdenkingsbijeenkomsten 

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2023

 Datum donderdag 4 mei 2023
 Tijd 18.45-19.15 uur
 Plaats Pauluskerk

4 Mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse oorlogs-
slachtoffers herdenken. Herdacht worden allereerst al diegenen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. 
Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in 
oorlogssituaties  
en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede 
Wereldoorlog staat in de herdenking centraal, gezien de omvang en 
gevolgen van deze oorlog voor ons land en onze samenleving.
In Breukelen wordt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst  
georganiseerd door de Oranjevereniging Breukelen en de  
Werkgroep Oecumene. Na afloop kan men de dodenherdenking 
bijwonen, waarvoor om 19.30 uur in Park Boom en Bosch  
verzameld wordt. 

Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus 2023

 Datum dinsdag 15 augustus 2023
 Tijd 15.00-16.00 uur
 Plaats Pauluskerk 

Op 15 augustus 2023 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 bijna 80 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. december en juli) 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 

Startzondag zondag 11 september 2022 10.00 uur Pauluskerk
Vredesdienst (+) zondag 18 september 2022 10.00 uur Pauluskerk
Allerheiligen zondag 30 oktober 2022 10.00 uur Pauluskerk
Dankdag gewas en arbeid  woensdag 2 november 2022 19.30 uur Pauluskerk
Vespers Advent (+) dinsdag 29 november, 6, 13 19.15 uur Pauluskerk
 en 20 dec 2022 
Kerstnacht  zaterdag 24 december 2022 22.30 uur  Pauluskerk
Kerstochtend  zondag 25 december 2022 10.00 uur  Pauluskerk
Dienst Eenheid (+) zondag 15 januari 2023  10.15 uur Joh. de Doperkerk
Aswoensdag (+) woensdag 22 februari 2023 19.30 uur Pauluskerk
Vespers 40-dagen (+) dinsdag 28 februari, 7, 14, 21, 19.15 uur Pauluskerk
 28 maart en 4 april 2023
Biddag gewas en arbeid  woensdag 8 maart 2023 19.30 uur Pauluskerk
Annunciatie (+) zaterdag 25 maart 2023  19.30 uur  Pauluskerk
Palmzondag zondag 2 april 2023 10.00 uur  Pauluskerk
Morgengebeden Stille Week maandag, dinsdag en woensdag  07.00 uur Pauluskerk
 3, 4 en 5 april 2023
Witte Donderdag (+) donderdag 6 april 2023  20.00 uur  Pauluskerk
Goede Vrijdag (+) vrijdag 7 april 2023 21.00 uur  Pauluskerk
Paasnacht (+) zaterdag 8 april 2023 22.00 uur  Pauluskerk
Paasochtend  zondag 9 april 2023 10.00 uur  Pauluskerk
Hemelvaart (+) donderdag 18 mei 2023 09.30 uur  Joh. de Doperkerk
Pinksteren (+) zondag 28 mei 2023 11.00 uur  Boom & Bosch
(+) = oecumenische dienst

Vakanties scholen  

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023
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agenda
Dag Tijd Wat Waar Blz

September

za 10 sep 13.00 uur Startweekend Pauluskerk -

za 10 sep 10.00-16.00 uur Monumentendag Pauluskerk 30

zo 18 sep 10.00 uur Vredesdienst Pauluskerk 18

do 22 sep 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 22 sep 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

Oktober

zo 2 okt 15.00 uur Voces Lauri Pauluskerk 12

wo 5 okt 09.30 uur Wandelgroep Kerkplein 22

ma 10 0kt 20.00 uur Leeskring Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 16 okt 15.00 uur Orgelconcert Jan Pieter Karman Pauluskerk 13

wo 19 okt 20.00 uur Lezing VerduurSamen Pauluskerk 4

do 20 okt 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 23 okt 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

ma 31 okt 20.00 uur Leeskring Pauluskerk (achterzaal) 27

November

wo 2 nov 09.30 uur Wandelgroep Kerkplein 22

??? 15.00 uur Lampionnen maken Pauluskerk (achterzaal) 25

zo 13 nov 15.00 uur Rondom Bach Pauluskerk 14

do 17 nov 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

Zo 20 nov 11.30 uur Opening expositie Cees de Koning Pauluskerk 9

ma 21 nov 20.00 uur Leeskring Pauluskerk (achterzaal) 27

za 26 nov 20.00 uur Orgelconcert Diederik Bos Pauluskerk 14

zo 27 nov 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

December

wo 7 dec 09.30 uur Wandelgroep Kerkplein 22

zo 11 dec 15.00-18.00 u Amnesty “Write for Rights” Pauluskerk 5

vr 16 dec 18.30-21.00 u Lichtjesavond Pauluskerk e.a. kerken 5

za 17 dec 20.00 uur Christmas Carols Advent Festival of 
Lessons and Carols

Pauluskerk
15
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Dag Tijd Wat Waar Blz 

Januari

zo 1 jan 15.00 uur Orgelconcert Jan Pieter Karman Pauluskerk 13

zo 15 jan 10.15 uur Dienst van de eenheid Johannes de Doperkerk 18

wo 18 jan 17.00 uur VerduurSamen eten extern 4

do 19 jan 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 22 jan 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

zo 29 jan 15.00 uur Rondom Bach Pauluskerk 14

Februari

wo 1 feb 09.30 uur Wandelgroep Kerkplein 22

wo 8 feb 20.00 uur Lezing Hans Goedkoop “Vaderskind” Pauluskerk 6

zo 12 feb 15.00 uur Wereldmaaltijd Pauluskerk 7

do 16 feb 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

zo 19 feb 11.30 uur Opening expositie Miriam Verbeek Pauluskerk 10

zo 19 feb 15.00 uur Trio Aurora Pauluskerk 15

zo 26 feb 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

di 28 feb 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 17

Maart

wo 1 mrt 09.30 uur Wandelgroep Kerkplein 22

di 7 mrt 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 17

zo 12 mrt 19.00 uur Evensong Pauluskerk cantorij Pauluskerk 20

di 14 mrt 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 17

do 16 mrt 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

za 18 mrt 20.00 uur Orgelconcert Diederik Bos Pauluskerk 14

di 21 mrt 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 17

zo 26 mrt 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

di 28 mrt 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 17
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Dag Tijd Wat Waar Blz

April

di 4 apr 18.00 uur Sobere Maaltijd 40-dagentijd Pauluskerk (achterzaal) 17

wo 5 apr 09.30 uur Wandelgroep Kerkplein 22

zo 16 apr 15.00 uur Rondom Bach Pauluskerk 14

do 20 apr 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

za 22 apr 9.00 uur Dag naar Kampen Vertrek Pauluskerk 22

zo 23 apr 19.00 uur Viering in traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

di 25 apr 20.00 uur Grenzenloos zingen! met Sytze de Vries Pauluskerk 7

zo 30 apr 15.00 uur The Klezmer Society Pauluskerk 16

Mei

wo 3 mei 09.30 uur Wandelgroep Kerkplein 22

do 4 mei 18.45 uur Herdenkingsdienst 4 mei Pauluskerk 31

zo 7 mei 15.00 uur Orgelconcert Jan Pieter Karman Pauluskerk 13

??? 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

??? 09.30 uur Autorondrit Ouderen vertrek ‘t Heycop 22

za 20-zo21 11.00 uur Overzichtsexpositie KunstRonde Pauluskerk 10

zo 28 mei 11.30 uur Opening expositie Loes Venker-de Noo Pauluskerk 11

zo 28 mei 19.00 uur Viering in de traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

Juni

5-9 jun - Over de grens naar Duitsland Pauluskerk vertrek 23

do 15 jun 14.30 uur Seniorengespreksgroep Pauluskerk (achterzaal) 27

za 17 jun 10.00-16.00 uur Jaarmarkt Pieterskerk 30

za 17 - zo 18 23.00 uur Nacht van de Vluchteling Amsterdam 24

zo 25 jun 19.00 uur Viering in de traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21

Augustus

di 15 aug 15.00 uur Herdenkingsbijeenkomst 15 augustus Pauluskerk 31

zo 27 aug 19.00 uur Viering in de traditie van Taizé Pauluskerk (stiltecentrum) 21
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Contactgegevens 

predikant 
Ds. Bram Willem Aarnoutse
predikant@pauluskerkbreukelen.nl of aw.aarnoutse@xs4all.nl

Scriba 
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

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


