Zaterdag 4 december 2021, 22e jaargang no. 21

KERKNIEUWS
Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk
KERKDIENSTEN

AGENDA
- Zondag 12 december, 15-17 uur, Pauluskerk
Amnesty International brievenschrijfaktie

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
10.00 uur: Ds. E. van der Veen, Oldemarkt
Collecten: 1. Werelddiaconaat Rwanda (zie toelichting)
2. Wijkkas Pauluskerk

MEDITATIE
Op weg naar Kerst

ZONDAG 12 DECEMBER 2021
10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen
Collecten: 1. Binnenlands Diaconaat (zie toelichting)
2. Wijkkas Pauluskerk

En weer is een kerkelijk jaar voorbij. Op de adem van het
jaar hebben wij de feesten gevierd en ten laatste gedacht
aan hen die ons dit jaar ontvallen zijn. We maken ons op
voor het eerste feest, dat van de geboorte van onze
Heiland. In de periode van Advent bereiden we ons voor
op het feest, we leven er naar toe. Bij Willem Barnard
vond ik in zijn magnus opus” Stille Omgang” gedachten
die ik graag ter overdenking met u wil delen:

Adventvespers
Dinsdag 7, 14 en 21 december om 19.15 uur.
Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening
Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Als we het kerstverhaal lezen dan resoneert daar het
begin van Exodus, alsof er staat: hier is een nieuwe
Mozes, vergis u niet en denk niet dat het gaat om al het
moois waar Kerstmis mee wordt volgehangen. Het gaat
om een prins, maar één die de kant van de vervolgden
kiest, die mensen aanspoort om tegen de stroom in of
zelfs door de stroom te gaan; een aanvoerder van zijn
volgelingen door de woestijn.

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Viering Heilig Avondmaal en dankzegging
10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist
18.30 uur: Ds. G.J. Glismeijer, Gouda (Pieterskerk). Alleen
via kerkdienstgemist en YouTube te volgen
Collecten: 1. Werelddiaconaat Rwanda (zie toelichting)
2. Wijkkas Pieterskerk
3. Avondmaal: Hospitium
Autodienst: Fam. Wijnen, tel. 0346 261837

Het is goed wanneer we steeds weer erop letten dat Jezus,
die gekomen is om ons te redden, wordt getekend met
karakteristieken van mensen in nood, mensen die
bedreigd zijn en redding behoeven.

J.

ZONDAG 12 DECEMBER 2021
10.00 uur: Kand. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld
18.30 uur: Ds. F.E. Sneider (Pieterskerk)
Collecten: 1. Binnenlands Diaconaat (zie toelichting)
2. Wijkkas Pauluskerk
Autodienst: Hr. F. Atsma, te. 0346 264635

Als we inzoomen op het geboorteverhaal van Mozes en
dat van Jezus, dan valt tot in kleine details een parallel
waar te nemen. Daar is de tirannie van de wereldmacht;
farao in het verhaal van Mozes en Augustus bij de
geboorte van Jezus. Beide beschouwden ze zich als God.
Maar de God van Israël heeft zijn plan en in beide
verhalen wordt een zoontje geboren. In het Tweede
Testament lezen we van de kindermoord in Bethlehem en
in het Eerste Testament lezen we van de nietsontziende
acties van farao.

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2
weken en is voor een periode van 3 weken. Kopij
inleveren voor maandag 13 december 18.00 uur.

Maar dan komt het verhaal van de redding van Mozes in
het biezen kistje. Dit verhaal gaat dieper. Voor het biezen
kistje wordt het woord ark gebruikt, hetzelfde als bij het
verhaal over de zondvloed. Als we het geboorteverhaal
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van Jezus lezen dan klinkt er als het ware Kijk naar
Mozes en Kijk naar Noach.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en
bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837.
Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via
frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.
Marg Versloot is jeugdouderling en ook special
contactpersoon voor jongeren, te bereiken via 0614714293 of margversloot@gmail.com.
U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of
om iets te delen over het leven en werken van de
gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste
een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst
wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Dit ark-thema zegt ons dat de hele schepping wordt
behouden door die ark. Farao is er op uit om Gods werk
teniet te doen, maar door de redding van Mozes is God
aan het werk om zijn volk te redden, door het water heen.
Dat bracht het volk Israël steeds weer in herinnering in de
Paasnacht. Als door het oog van een naald heeft God Zijn
volk terecht gebracht.
Later bedienden de volgelingen van Jezus in de
Paasnacht de doop; wie bij Jezus wil horen moet door het
water heen. Nog steeds denken we bij de doop aan de
doortocht van het volk, maar ook de doortocht van Jezus,
in wiens naam, met die van de Vader en de Geest mensen
tot Messias-leden worden gemaakt.

Uit de gemeente
Zr. Stien v.d. Paauw-Bolle is weer thuis gekomen na een
week opname in het ziekenhuis. Ze maakt het goed en
daar zijn we de Here dankbaar voor.
De operatie van Teune Marie Knoop is voorspoedig
verlopen. Nu volgt een traject van herstel en op krachten
komen. Veel sterkte en de zegen van onze Heer gewenst.
Door de aangescherpte corona-maatregelen worden de
onderlinge contacten verder beperkt. Vooral onze oudere
zusters en broeders moeten dan contacten missen. Laten
we om ze heen blijven staan door eens te bellen of een
kaartje te sturen.
Hartelijke groet, De wijkouderlingen.

Advent is vooruit zien naar het kerstfeest. Het kerstfeest
wijst vooruit naar de Paasnacht, de nacht waarin klinkt Er
zij licht en er was licht.
Met deze overwegingen gaan we een nieuwe
adventsperiode in. Hoeveel er nog zullen komen weten
wij niet. Wij leven in een adventstijd en zijn als pelgrims
zingend en biddend op weg in de verwachting van de
wederkomst van onze Heiland, die zittend naast de Vader
voorbereidingen treft voor het grote bruiloftsfeest.
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik u verwacht.

Kerkdiensten in Coronatijd
Het blijft constant schakelen met alle betrokkenen om de
richtlijnen die door het RIVM en de PKN worden
gegeven op te volgen. We proberen hier als kerkenraad
zo goed mogelijk op in te spelen. Helaas moeten we weer
verder terug door de avondlockdown. Na overleg met de
kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk
hebben we besloten om de avonddiensten op het
gebruikelijke tijdstip te houden maar dan online vanuit de
Pieterskerk. Alleen de noodzakelijke mensen inclusief
een zanggroep is dan aanwezig. In de ochtenddienst zijn
we inmiddels gewend aan de nieuwe maatregelen.
Mondkapje op, afstand houden en bij klachten thuis
blijven. Voor normaal gesproken drukke diensten zal er
weer een aanmeldplicht komen, u kunt dan denken aan
kerstnacht, 1e kerstdag en de bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers. De linkjes hiervoor staan op de
website al klaar.

LvK 446:5

Frans Vonk

WIJKGEMEENTE
PIETERSKERK

Ledenadm.:
Website:
Kerktelefoon:

Predikant: vacant
Bijstand in het pastoraat:
Ds. Th. Wegman, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com
Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171, 3621 GJ
Breukelen, tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Het is advent en we leven toe naar de viering van de
komst van het Licht in deze donkere en onzekere tijden.
Laten we elkaar vasthouden. Als we een keer moedeloos
zijn zal Hij je dragen en troosten. Vanuit die wetenschap
mogen we leven en hopen we toch Heilig Avondmaal
met elkaar te kunnen vieren. Inmiddels hebben we
geleerd dat op gepaste afstand en met de nodige
voorzichtigheid te doen. In de ochtend zal er ook gelijk
dankzegging zijn. Via deze weg wens ik u een goede
voorbereiding op deze dienst.
Dick Oosthoek

Pastoraal contact
Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid, zij is te
bereiken via marlieswijnen2@gmail.com of telefoon
0346-261837.
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graag met u in gesprek, u kunt dan contact opnemen met
Dick Oosthoek of met mij.
Marco Berger, scriba

Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op 15 november en vervolgens
ook op 22 november jl.
Op de agenda stond het beroepingswerk geagendeerd en
ds. Nagel was als consulent voor onze wijkgemeente bij
dit onderwerp aanwezig. Om met het beroepingswerk te
kunnen starten heeft de kerkenraad de afgelopen
maanden gewerkt aan het beleidsplan, de profielschets en
het werkplan.
De kerkenraad heeft de reacties vanuit de gemeente op
het beleidsplan 2022-2026 en de profielschets besproken.
In de profielschets zijn aanpassingen gemaakt om meer te
richten op de kerk en ten opzichte van de eerdere versie
is meer focus komen te liggen bij de verkondiging.
Specifieke aandacht voor de verkondiging en pastoraat
staat er nu duidelijker in. Het beleidsplan en de
profielschets zijn hiermee definitief gemaakt en
vastgesteld.
Voor wat betreft de omvang van de formatieplaats heeft
het College van kerkrentmeesters geadviseerd om
maximaal 65% predikantsformatie te beroepen. Dit ligt
ook in lijn met het advies van de Algemene Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Breukelen. Er is enige tijd
geleden
bij
de
classis
weliswaar
een
solvabiliteitsaanvraag voor 70% verkregen maar bij deze
omvang zal er na het 1e jaar al een financieel tekort
optreden. Overigens lijkt een 65% formatieplaats een
eventuele combinatie met een andere gemeente
makkelijker te maken omdat de kerkorde stelt, dat een
predikantsaanstelling minimaal 33% dient te bedragen.
Het werkplan is vastgesteld en laat voldoende ruimte om
met een toekomstig predikant de werkzaamheden en
tijdsbesteding nader te definiëren.
Een aantal gemeenteleden hebben zich beschikbaar
gesteld voor de beroepingscommissie. Deze zal o.a. gaan
bestaan uit Pieter Wijnen, Dita van Muiswinkel, Dennis
Reimus en Jeroen van Scherpenzeel. Daarnaast zal er nog
worden gezocht naar een jongere en zal de Pauluskerk
worden gevraagd om iemand namens de Algemene
Kerkenraad af te vaardigen. Dit is gebruikelijk voor beide
wijkgemeenten. Op dit moment is Noortje Mur vanuit de
Pieterskerk vertegenwoordigd in de beroepingscommissie
van de Pauluskerk. De beroepingscommissie is gevraagd
om bij de kerkenraadsvergadering van 17 januari a.s.
aanwezig te zijn.
De kerkenraad sprak uitgebreid over de verkiezingen en
is dankbaar dat er invulling is gevonden voor de nietambtelijke functies van kerkrentmeester en jeugddiaken.
Het ambt van scriba lukt vooralsnog niet om in te vullen.
De omvang van de werkzaamheden en tijdsbesteding lijkt
te groot. Daarom heeft de kerkenraad in een extra
vergadering op 22 november het zwaartepunt van de
werkzaamheden van de scriba nu verdeeld over meerdere
ambtsdragers en vrijwilligers. Hierdoor zal de
tijdsbesteding en omvang van de werkzaamheden voor
het scribaat significant slinken. Met dit nieuwe veel
lichtere profiel hopen we een nieuwe ambtsdrager per
januari te vinden. Als u interesse heeft gaan we heel

Beroepingswerk
De Algemene Kerkenraad heeft op 25 november zich
gebogen over het verzoek van de wijkgemeente
Pieterskerk tot beroepen van een predikant. Ze is na wat
verduidelijkende vragen unaniem akkoord gegaan met
het verzoek. Alle stukken zijn nu opgestuurd naar de
Classis. Zij moeten nog inhoudelijk akkoord geven. Als
dat is gebeurd kan de beroepingscommissie aan de slag,
zij krijgen dan ook een lijst met beschikbare predikanten.
Ds. Nagel zal hen als consulent begeleiden. Een spannende en intensieve periode. Voor ons als kerkenraad is
het bemoedigend om te zien dat er weer mensen zijn
opgestaan om taken op zich te nemen. Of het nu is in de
beroepingscommissie, kerkenraad of ergens achter de
schermen. Ook voor een nieuwe predikant is het fijn om
te weten dat hij een actieve gemeente tegemoet kan zien.
We vragen
in uw gebed het werk van de
beroepingscommissie te dragen.
Kerststraatzang 2021
Nog even en dan is het weer Kerst. Een feest met mooie
lichtjes, warmte en gezelligheid maar waarin we bovenal
willen zingen over de Verlosser die geboren werd om ons
weer terug bij de Vader te brengen. Al meer dan 30 jaar
is het de traditie dat er mensen in alle vroegte bij elkaar
komen om door Breukelen te gaan met fakkels en te
zingen van deze Heiland. Vorig jaar kon het helaas niet
doorgaan in verband met de Corona. Dit jaar hopen we
echter
weer
(rekening
houdend
met
de
Coronamaatregelen die op dat moment geldend zijn) de
traditie voort te kunnen zetten! Samen zingen en jubelen
tot eer van God en anderen een mooi begin van hun kerst
bezorgen in deze donkere tijd.
Begeleid door (hopelijk) een gitarist willen we
kerstochtend 25 december samenkomen om 05:45 uur bij
het Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8. Om 06:00 uur
zullen we in de richting van woonzorgcentrum de Aa en
Amerpoort gaan. Rond 07:30 zijn we weer terug en staat
er koffie, thee en warme chocolademelk klaar.
Elk jaar is er weer een groep mensen bijeen, dus voel je
welkom om langs te komen, mee te zingen en je
kerstdagen dankbaar en bijzonder te beginnen. We zullen
ons onderweg aan de maatregelen houden die dan gelden.
Verschillende mensen kijken uit naar dit moment en
waarderen ten zeerste je komst en het gezang om te
jubelen voor God en samen kerst te beginnen.
Komt u/jij ook?! Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Margo den Boer. Telefoon: 0346-265306
en mocht je ons willen begeleiden op de gitaar, dan
waarderen we dat heel erg! Neem hem gerust mee.
Dinsdag Bijbelkring
Gezien de oplopende besmettingen en de door de
overheid genomen maatregelen gaat de Bijbelkring van
14 december a.s. niet door. Dat is jammer, maar we
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kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Hopelijk kunnen we
op 11 januari 2022 weer bij elkaar komen.
Frans Vonk

Adventstijd en de Bijbel. In de Bijbel lees ik over Jezus.
“Maak alle volkeren tot mijn leerlingen”, zegt Hij
(Matteüs 28:19). Vroeger dachten ze: ‘Oké, we varen de
zeeën over en onderwerpen andere mensen alsof het
kleine kinderen zijn. Wij weten hoe het zit en zij nog
niet’. Maar dat was een vergissing. Want ze zagen over
het hoofd dat Jezus dit tegen zijn leerlingen zegt (Matteüs
28:16). Hij stuurt zijn leerlingen op pad om anderen tot
zijn leerlingen te maken. Dat is misschien wel de
ontdekking van deze tijd, dat we leerling zijn. En blijven.
En dat we juist zo op weg gaan naar de ander.
Deze Adventstijd helpt daarbij. De vier weken voor Kerst
heten Advent. In deze Adventsweken erkennen we dat
we niet zoveel weten. Dat ik nog zoveel te leren heb.
Even vier weken geen Gloria-lied, wel een Kyrie. Want
we hebben elkaar zó nodig om weer anders of scherper of
actueler te begrijpen wie die Jezus is. Wie is Hij die
komt, van wie we de geboorte gaan vieren? Ook in 2021
zijn we weer leerling, om dat te kunnen snappen, doen en
geloven.
Ik wens je daarom goede Adventsweken toe. Leerzame
weken. Want of je gezond bent of ziek, ik wens je in elk
geval toe om leerling te zijn. Minstens tot aan de Kerst.
Liever ook daarna. Dat we van elkaar leren, helpt om dat
Licht te zien, ‘dat het met me doet en praat en dat ik
weet dat ik er vandaan kom, van het Licht of hoe dat
heet’.
Pieter van Winden, interimpredikant

Actie kerkbalans
Onder algemene berichten leest u meer over herinneringen van de actie kerkbalans 2021 en een oproep om uw
email adres beschikbaar te stellen voor 2022.

WIJKGEMEENTE
PAULUSKERK

Scriba:

Kerkelijk buro:
Autodiensten:
Website:
Kerktelefoon:

Predikant: vacant
Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN
Soest, tel. 06 12171113, pieter@
interimpredikant.nl; skypenaam:
van.winden
Contact pastoraat: Corry Bosch,
G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX
Breukelen, tel. 0346 262279,
corry.bosch@kpnplanet.nl
Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51
3621 KN Breukelen, 06 12611812
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
H. de Kruijff, tel. 06 23700853
e: heiniedekruijff@ziggo.nl
Emmy Wildeman, tel. 241578
pauluskerkbreukelen.nl
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten
Zondag 5 december gaat in de dienst ds. E. van der Veen
uit Oldemarkt voor. De week erop, op zondag 12
december gaat ds. A.W. Aarnoutse uit Vinkeveen. Deze
zondag zou er een dienst van Schrift en Tafel zijn, maar
vanwege de Coronamaatregelen kan dat helaas niet
doorgaan.

Hoe lang kun je leerling zijn?
En weer zijn er extra corona-maatregelen. Het aantal
besmettingen moet omlaag. Als kerken doen we ook
weer mee. Vanzelfsprekend. Want als kerk span je je in
voor ieders gezondheid. Tegelijk is dat dan een puzzel.
Hoe zetten we de stoelen in de kerkzaal neer? Waar lopen
de kinderen rond op zondag? Hoe en hoeveel zingen we
in de diensten? Gaat die gespreksgroep wel of niet door?
Hoe vergader je beter online? Allerlei praktische vragen
dus. We hebben nu bijna twee jaar met corona te maken.
Maar het is elke keer weer leren hoe dat moet. We zijn
leerlingen, iedere dag, denk ik dan. Leren gaat altijd met
anderen. Afgelopen zondag gaf iemand na de dienst een
goede tip. Een goed idee over hoe we het veiliger houden
met de kinderen. Hoe kunnen kinderen lekker rondhollen
in de kerk, veilig op 1,5 meter van volwassenen. Zo leer
je weer wat. Dit is maar een voorbeeld. De corona-tijd
onderstreept hoe flexibel we moeten zijn. Want dat hoort
erbij als leerling. We moeten leren omgaan met nieuwe
omstandigheden. Dat is nooit klaar. Steeds heb je gesprek
met anderen nodig om het weer anders te zien. Om het
weer scherper te zien. Om een betere aanpak te
bedenken. Mooi eigenlijk, want daarover gaan de

Bericht vanuit de kerkenraad
Verscherpte Corona maatregelen
Ook u heeft vast meegekregen dat het aantal maatregelen
aangaande het voorkomen van de verspreiding van
Corona is toegenomen. Dat heeft ook gevolgen voor ons
als Pauluskerk, want we houden ons aan deze adviezen.
Dit betekent concreet het volgende:
- Volg de aanwijzingen van de zaalwachten op
- Een mondkapje dragen bij bewegingen, deze mag af als
u plaats neemt
- Houdt rekening met elkaar en houd dus de 1,5 meter in
acht
- Er zal extra geventileerd worden, dus houd daar rekening mee
- Het aantal coupletten wat de gemeente mag zingen, zal
worden beperkt en mocht u wel mogen zingen, doe dat
dan met gepast volume
- De kinderen zijn gewoon welkom in de dienst, maar
boven de 10 jaar zal er ook een mondkapje worden
gedragen bij bewegingen. Dit geldt ook voor de 12+
dienst.
- De voorste 2 rijen zij gereserveerd voor gezinnen met
kinderen en het kinderlied zal via de luidspreker
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klinken.
Hierbij komt de algemene sluitingsregel (lockdownmaatregel): tussen 17.00 uur en 05.00 uur is (bijna) alles
gesloten. Ook hierin willen we onze verantwoordelijkheid dragen als Pauluskerk en dit betekent dat we
hebben besloten dat de Taizé-vieringen niet doorgaan, en
dat de Adventsvespers online gaan plaatsvinden en dus
digitaal te volgen zijn via Kerkdienstgemist.nl.
Ook tijdens de aankomende kerkenraad van 9 december
zullen we online vergaderen.
Begroting 2022 Diaconie
Door de verscherpte maatregelen is de presentatie na de
kerkdienst van 28 november jl. niet doorgegaan.
Verderop in Kerknieuws vindt u de toelichting van de
Diaconie op de Begroting, en zo hopen we u toch op de
hoogte te hebben gebracht.
Als u wilt reageren dan is uw reactie tot een week na
verschijnen van dit nummer welkom bij mij, uw scriba.
Als er geen bezwaren binnenkomen beschouwt de
wijkkerkenraad deze begroting als aanvaard door de
wijkgemeente. We vinden het jammer dat het op deze
manier moet, maar we rekenen op uw begrip in verband
met de corona-maatregelen
Advent als voorbereiding naar Kerst
Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede
Adventstijd. Het jaarthema van de PKN is: ‘Van U is de
toekomst’. Als we daar niet van overtuigd waren, zou
moedeloosheid ons kunnen overvallen. Maar juist met
Advent staan we stil bij wat komt met Kerst: de geboorte
van Jezus, door God gezonden om licht en leven te
brengen. De toekomst is van God. Vanuit dat geloof
delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons
heen. Doe mee, geef licht! En dat kun je als persoon doen
met hele kleine dingen: een telefoontje naar iemand die
vaak alleen is, een kaartje naar een ziek gemeentelid, als
diaken een kerstattentie rondbrengen. Ach, u weet het
wel. Laten we elkaar niet vergeten.
Met een hartelijke groet,
Ans van der Velde, scriba Pauluskerk

Wat nu? Ik wil voorstellen dat de Diaconie begroting
2022 door de wijkgemeente Pauluskerk is geaccepteerd,
daar van die mogelijkheid tot begroting opvragen en
vragen stellen geen gebruik is gemaakt.
Hopelijk kunt u als wijkgemeente hiermee instemmen.
Met een vriendelijke groet,
Hans Hendriks
Secretaris Diaconie PGB
In en Uit de Gemeente
Bericht van overlijden
Op maandag 22 november is overleden mevrouw Lena
Verhoeven-Kloet (Leni), in de leeftijd van 93 jaar.
Geboren 9 september 1928 en sinds 9 augustus 2012
weduwe van Arie Verhoeven. Boven de kaart staat "Als
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn"(Romeinen 8:31).
Op zaterdag 27 november is in Woord en Gebed haar
leven herdacht in de aula op de Algemene Begraafplaats
aan het Zandpad, geleid door Ds. A.W. Aarnoutse uit
Vinkeveen. Aansluitend is zij begraven bij haar man. Zie
verder het In Memoriam.
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor
zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer; aan
Hem behoren wij toe.
Via deze weg wil het echtpaar Annie en Gerrit de RidderOudshoorn zijn dank uitspreken voor de prachtige bos
bloemen en de hartverwarmende kaarten die zij beide
mochten ontvangen. Dit heeft hen veel goed gedaan.
Onze gedachten gaan ook dit keer weer uit naar
gemeenteleden, die een medische behandeling ondergaan
of herstellende zijn van een operatie. Laat ook voor hen
Troost en Gods liefde schijnen in deze tijd.
Namens het pastoraat,
Corry Bosch
In Memoriam Lena Verhoeven – Kloet
9 september 1928 – 22 november 2021
Op 22 november overleed in De Aa mevr. Lena (Leni)
Verhoeven – Kloet, in de leeftijd van 93 jaar. Gaandeweg
de laatste jaren was haar gezondheid steeds wat brozer
geworden, en langzaam naderde ook het besef dat de tijd
zou komen om het leven los te laten. Op zaterdag 27
november, het weekend van de eerste Adventszondag,
namen wij afscheid van haar in de Aula van de Alg.
Begraafplaats aan het Zandpad.
Leni was geboren en getogen in Ooltgensplaat op
Goeree-Overflakkee. Zij huwde op 12 juni 1953 met Arie
Verhoeven, die werkzaam was bij een timmerbedrijf in
Breukelen. Hun huis telde meerdere meubels die door de
kundige handen van Arie zelf gemaakt waren. Arie en
Leni kregen twee zoons, Simon en Wim. In de
afscheidsdienst herinnerde Simon aan de jeugd, vroeger
thuis aan de Bernard v.d. Bongerdstraat in Breukelen.
Goede tijden met bij thuiskomst uit school een gezellig
kopje thee met belangstelling voor de belevenissen van
die dag. De tuin die vader Arie naast zijn werk
onderhield zorgde voor bloemen en groenten voor het
gezin, in het seizoen maar via het wecken en invriezen
ook in het latere najaar. Mooi, hoe huiselijke

Begroting 2022 Diaconie 29-11-21
Geachte gemeenteleden wijkgemeente Pauluskerk,
Op woensdag 10 november hebben we met velen van u
een goede gemeenteavond mogen meemaken. Helaas was
het programma nogal vol zodat de goedkeuring van de
begroting 2022 van de Diaconie PGB niet meer aan de
orde kon komen.
Als alternatief is toen gekozen voor een korte presentatie
na de dienst van zondag 28 november 2021. Als
voorbereiding daarop heeft u de gelegenheid gekregen
via de mail en telefonisch bij onze oud diaken Pieter
Kaars een exemplaar van de begroting 2022 op te vragen
en eventueel uw vragen bij hem te stellen, zodat die dan
op zondag 28 november van een antwoord konden
worden voorzien. Van die mogelijkheid is in het geheel
geen gebruik gemaakt.
En toen werden we overvallen door de extra beperkende
coronamaatregelen. Onze veiligheidscoördinator vond
het geen goed idee om deze presentatie door te laten gaan
en deze is daarom afgeblazen.
5

herinneringen kleur geven aan de dankbaarheid. Het
goede geheim van het leven schuilt in alledaagse zorg en
aandacht. Met schoonmaakwerk in de openbare school
werd bijverdiend, zodat de kinderen hun opleidingen
konden volgen.
Arie en Leni maakten later enkele mooie, grote reizen,
o.a. naar Bali en Australië en later ook Curaçao. Ze
genoot ervan, maar kon evengoed zeggen wanneer de
kinderen thuis kwamen van vakantie: ‘blij dat je weer
thuis bent’. Arie overleed op 9 augustus 2012. In
herinnering aan hem werd tijdens de gedachtenisdienst
een kaarsje aangestoken, met acht kleine kaarsjes daarbij
voor de achterkleinkinderen. De zin van Paulus uit
Romeinen 8: 31b, die het afscheid van Arie begeleidde,
stond ook nu centraal: ‘Als God voor ons is, wie zal dan
tegen ons zijn?’ Een boodschap van geloofsvertrouwen
voor mensen die iedere dag opnieuw de weg van leven en
geloven zoeken te gaan. Vanuit de Pauluskerk wensen
wij de familie, Simon en Marga en Wim en Cocky en hun
kinderen de zegen van Gods nabijheid in de dagen van
dankbare herinnering.
Ds. Bram-Willem Aarnoutse, Vinkeveen

Als gelovige en als geloofsgemeenschap hebben wij de
opdracht een lévend huis te zijn voor elkaar en de wereld
om ons heen, in het leven van alledag.
De kinderen collecteren en sparen voor hulp aan
vluchtelingkinderen in Griekenland.
Namens de kindernevendienst, Julia Addink
De afgelaste Taizéviering is toch door gegaan!
Alles was klaar voor de viering. We hadden zelfs weer
muzikale begeleiding. Toen kwam de persconferentie en
het besluit van de kerkenraad de richtlijnen te volgen:
geen diensten na 17.00 uur. Jammer, maar niet anders.
Tot we in het afzegrondje van begeleider en vaste
bezoekers bedachten dat er al zoveel niet door kan gaan.
En we besloten de dienst gewoon eerder te vieren. Met
twee bezoekers en begeleiding is het alsnog bijzonder
geworden. Het thema was 'In een ander licht' Dat het zo
toepasselijk zou zijn hadden we van te voren niet bedacht
natuurlijk. We hebben gezongen over het licht, gelezen
over het licht, stil gestaan bij het licht en elkaar
aangespoord het licht hoog te houden als hoop voor ieder
ander. De dienst is opgenomen en terug te zien! Welkom
om hem alsnog mee te vieren, We hopen op een nieuwe
ontmoeting in januari!
Hans en Ingrid Schriever

Kindernevendienst Advent en Kerst 2021
Dit jaar volgen we in Kindernevendienst en Kerk het
Adventsproject van Bible Basics met het thema: ‘Tel je
mee?’
Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat
te nemen: van groeicurven tot Cito-scores, van aantal
likes tot Top-100 ranglijsten. Soms lijkt het alsof je
overal mee moet scoren. Dat kan bij ons allemaal- en in
het bijzonder bij kinderen- de vraag oproepen: Tel ik
eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk,
knap, beroemd, machtig of slim ben?
De bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het
verhaal over de geboorte van Jezus maakt dat op een
bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de
aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme
omstandigheden.
Zo liet God ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder
macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.
In de weken van Advent en Kerst lezen we verschillende
teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over personen
die in de ogen van anderen misschien niet veel
voorstellen, maar die van God een belangrijke taak of
bijzondere rol kregen.
Op de tweede zondag van Advent, 5 december, horen we
het verhaal van de aankondiging van de geboorte van
Jezus en hoe Maria God dankt omdat hij haar heeft
uitgekozen, terwijl ze maar een heel gewoon meisje is.
Op de derde zondag van Advent, 12 december, gaat het
over de leerlingen van Jezus die discussiëren over wie de
belangrijkste is.
De liturgische bloemschikkingen zijn bijpassend.
De basis is een huis, in de vorm van de joodse letter b, de
Bét. Deze letter symboliseert wat God voor ons wil zijn:
grond onder de voeten, een dak boven het hoofd en een
beschermende muur in de rug.

De kerk in kerstsfeer brengen
Dit willen we graag op 6 december doen. De adventsster
buiten, maar natuurlijk de kerstboom binnen en alle
takken en de kerstgroep. In verband met de lockdown
(17.00-05.00 uur) is het handig om dit over de dag te
verspreiden. De hoop is dat een groep in de middag al
kan, bijvoorbeeld vanaf 15.00 uur. Als u mee wilt helpen,
van harte welkom: meld u zich dan aan bij Hans
Schriever (tel. 06 14489888) om zo te overzien hoe we
het netjes met de klok kunnen doen.
Actie kerkbalans
Onder algemene berichten leest u meer over herinneringen van de actie kerkbalans 2021 en een oproep om uw
email adres beschikbaar te stellen voor 2022.

DIACONIE
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Diaconie PGB Begroting 2022
De diaconie PGB wil in 2022 doorgaan op de ingeslagen
weg. Veel activiteiten zullen afhangen wat in deze
coronatijd mogelijk blijft, zoals de open maaltijd, het
uitje voor minder mobiele ouderen en het verzorgen van
het Avondmaal.
Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Jeugddiakenen
zijn gestart, de diaconie is gesprekspartner bij het
Preventieakkoord van de gemeente Stichtse Vecht en het
diaconaal project is inmiddels gekozen. De diaconie zal
Stichting Sparrow ondersteunen via collectes in de
erediensten en via activiteiten. En er blijft in 2022
ruimschoots ruimte voor giften voor noodhulp en
ondersteuning.
De begroting 2022 komt uit op een tekort van € 6.550.
Dit komt enerzijds door lagere inkomsten vanuit rente,
dividend en collectes in de erediensten. Anderzijds is
gekozen om het budget voor giften op peil te houden, om
zo uitdrukking te geven aan onze diaconale taak. De
diaconie kan het tekort dragen.
De diaconie PGB spreekt de hoop uit dat het jaar 2022
ruimte zal bieden om de nodige diaconale activiteiten te
kunnen ontwikkelen.

hebben
een
opleiding
om
kwetsbare kinderen de juiste
verzorging
en
opvoeding
te
geven.
Daarnaast krijgen ze
ondersteuning
bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat
gebeurt
door
heel
gewone
dingen
als
zwemles, naar
school gaan en
buiten
spelen,
maar ook door
speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale
vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Diaconale collecte 5 december Kerk in Actie
Werelddiaconaat Rwanda
Vandaag collecteren
we voor het werk
van Kerk in Actie in
Rwanda. Wat begon
als een opvangcentrum voor weeskinderen na de
genocide van 1994
in Rwanda, groeide
uit tot een stevige
organisatie
voor
kinderen
en
verzorgers, die te
maken hebben met
hiv en kinderen die
geen veilig thuis
hebben. Kinderen
worden
thuis
bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen
steun met goed voedsel, inkomen en een
zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze
kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv
besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Steun
alstublieft dit werk via de collecte. Hartelijk dank!

Kerstfeest 2021
We willen ook dit jaar kerst niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Het is een mooi feest vol met hoop, waarin we
vieren dat er een licht ontwaakt in een duistere wereld.
Een licht in de vorm van Jezus Christus. Juist in deze tijd
is het extra mooi om hier aandacht aan te kunnen geven.
Ook in de Filipijnen wordt het leven nog steeds bepaald
door corona. De maatregelen maken een groot feest niet
mogelijk.

Diaconale collecte 12 december Kerk in Actie
Nederlands Diaconaat
Op adem komen in jeugddorp De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze
wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die
verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders

We hebben een alternatief bedacht. We willen al onze
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sponsorkinderen en hun gezinnen een kerstpakket geven
met daarin de ingrediënten voor een kerstmaaltijd. Veel
gezinnen hebben door de coronamaatregelen minder
inkomen, waardoor een kerstmaaltijd er dit jaar zeker niet
in zit.

doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat
kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc.
Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk
stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het
weer over de pakketten verdeelt.
Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Daarnaast organiseren we een Christmas Carol
competitie. Het zingen van kerstliederen is een grote
traditie in de Filipijnen. Met kerst gaan groepen kinderen,
maar ook volwassenen bij de huizen langs om
kerstliederen te zingen. In onze competitie kunnen de
deelnemers hun kerstlied opnemen en naar ons toesturen.
Hier zijn enkele kleine prijzen mee te winnen.

G E Z A M E N L I J KE
BERICHTEN
Oecumenische vespers in de Adventstijd
De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd
weer vespers. Deze vinden op dinsdag 7, 14 en 21
december 2021 plaats vanuit de Pauluskerk, Straatweg 37
te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en
duren ongeveer 20 minuten. Het centrale thema is “In een
ander licht”. In verband met de aangescherpte corona
maatregelen zullen deze alleen online te volgen zijn via
Kerk-TV
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229Protestantse-Wijkgemeente-Pauluskerk).

Voor dit alternatieve kerstfeest hebben we 1500 euro
nodig.
Laat jij een stukje van het kerstlicht zien?
We zoeken 150 donateurs die 10 euro willen doneren.
Help jij mee? Ga naar: stichtingsparrow.nl/kerstfeest2021

COLLECTEN

Breukelen Zingt
Breukelen Zingt wat gepland stond voor dinsdag 7 december In de Pieterskerk gaat niet door. We hopen dat
Breukelen Zingt met Pasen op dinsdag 5 april wel door
kan gaan en dat corona dan geen spelbreker is.
Pieter Wijnen

Pauluskerk Pieterskerk
Zondag 5 september 2021
Werelddiaconaat Ghana
Avondmaal hospitia
Zondag 12 september 2021
Missionair Werk
Zondag 19 september 2021
Kerk in Actie Syrië
Vrienden van Kameroen
Zondag 26 september 2021
Kerk in Actie Israël/Palestina
Zondag 3 oktober 2021
Wijkkas
Kerk & Israël
Zondag 10 oktober 2021
Wijkkas
Jong Protestant
HGJB
Zondag 17 oktober 2021
Wijkkas
Zendingscommisie
Zondag 24 oktober 2021
Wijkkas
Stichting Sparrow
Zondag 31 oktober 2021
Wijkkas
Nederlands Bijbelgenootschap
Avondmaal hospitia
Zondag 7 november 2021
ZWO Guatamala

130,40
98,90
183,85

106,06
72,00

237,95
97,18

volgt

167,00
128,60

12 december 2021: groetenkaarten voor gevangenen
Op zondag 12 december zal werkgroep Amnesty Stichtse
Vecht in Breukelen weer de jaarlijkse groetenkaartenactie
houden. U ontvangt dan een ansichtkaart met daarbij de
namen en adressen van enkele gevangenen en
slachtoffers van mensenrechtenschendingen, en wat
achtergrondgegevens over hen. De kaarten zijn al van een
postzegel voorzien, dus u hoeft ze alleen nog te
adresseren en van een persoonlijke groet te voorzien. Het
is voor deze mensen erg troostend om te merken dat ze
gekend zijn, dat er mensen zijn die aan hen denken. Het
is bemoedigend om te zien dat elk jaar weer enkele
gevangenen, aan wie vorig jaar groetenkaarten gestuurd
zijn, intussen vrijgekomen zijn. Meestal speelt de druk
van Amnesty International hierbij een grote rol.
Omdat het dit jaar weer anders gaat dan normaal en u
misschien niet naar de kerk kunt komen willen we u de
groetenkaarten niet onthouden. Als u vóór 12 december
een mail stuurt naar Ria van Voskuilen,
r.v.voskuilen@gmail.com, worden de groetenkaarten
met bijbehorende informatie in de week van 12 tot 19
december bij u thuisbezorgd. Geeft u duidelijk aan

182,00
154,45
85,50
134,00
88,60

119,00

97,60

163,00
136,45
167,00
89,80
98,90

214,25

Voedselbank
Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het
zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen
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hoeveel groetenkaarten u wilt schrijven en op welk adres
ze bezorgd kunnen worden.
De mensen die wel naar de kerk komen krijgen na afloop
van de kerkdienst gelegenheid een paar ansichtkaarten
mee te nemen. Mocht u belangstelling hebben voor het
werk van Amnesty International: er is in onze gemeente
een kleine actieve groep, voorheen afdeling MaarssenBreukelen, met de nieuwe naam “afdeling Stichtse
Vecht”. De groep richt zich vooral op voorlichting en
bewustwording over mensenrechten, bijvoorbeeld door
lessen over mensenrechten te verzorgen op basisscholen
en middelbare scholen, en door stands in winkelcentra of
in de bibliotheek. De groep kan bij dit werk heel goed
een paar nieuwe, enthousiaste leden gebruiken! Van
Harte aanbevolen!
Amnesty International afdeling Stichtse Vecht

Volkskerstzang worden georganiseerd. We hopen dat
volgend jaar het virus voldoende onder controle is, zodat
deze activiteiten dan wel kunnen plaatsvinden.
Namens de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde
Dringend voorgangers gezocht weeksluiting De Aa
Iedere week is er van 16.45-17.15 uur een weeksluiting
voor bewoners van de Aa en het Heijcop. Er wordt een
eenvoudige liturgie gehanteerd met enkele liederen,
lezingen en een korte overdenking. Voorgangers zijn
pastores en leken. De zang wordt begeleid met een piano.
Nu zowel Pauluskerk als Pieterskerk vacant zijn
ontbreken er 2 voorgangers. Daarom een oproep: wie uit
onze gemeenten voelt ervoor om circa 4x per jaar deze
weeksluiting te verzorgen?
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Annemiek
Dijkhuizen, annadijkhuizen@gmail.com
Van hárte
welkom!

Beste mensen, de activiteiten vanuit en met de Pauluskerk komen door de nieuwe corona-maatregelen ook
op een laag pitje.
Wat nog wel kan doorgaan is het schrijven voor
MENSENRECHTEN. “Write for Rights” met Amnesty
International Stichtse Vecht. Speciale aandacht voor tien
mensen die groot onrecht is aangedaan.
Datum zondag 12 december 2021 in de Pauluskerk.
Tijd 15.00-17.00 uur (een uur korter dan oorspronkelijk
gepland).
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 op 12 december en u
doet mee aan deze actie om gerechtigheid.
Ria van Voskuilen en Hans Schriever zullen u daar
behulpzaam bij zijn.

Vrijwilligers nodig weeksluiting!
Misschien is het niet bij iedereen bekend, maar in
normale tijden wordt er iedere week in de ruimte van
Dagverzorging De Twijg in De Driestroom op het eind
van de vrijdagmiddag een interkerkelijke weeksluiting
gehouden voor mensen die niet meer naar de kerk
kunnen. Er wordt gezongen en een korte overweging
gehouden. Er zijn wisselende voorgangers van diverse
kerkgenootschappen uit Breukelen en Nieuwer Ter Aa.
De gasten zijn mensen uit De Aa, uit ’t Heijcop en de
Angstel. De mensen uit ’t Heijcop en de Angstel komen
op eigen gelegenheid, de meeste deelnemers uit De Aa
worden door vrijwilligers begeleid naar de weeksluiting
en na afloop weer terug gebracht. Door omstandigheden
hebben diverse vrijwilligers hun medewerking moeten
stopzetten. Daarom willen wij u vragen of u vrijwilliger
wilt worden om ongeveer eens per 4 weken te helpen de
mensen op te halen. U bent er vanaf 16.00 uur, zo’n 2
uurtjes mee bezig. Het is heel dankbaar werk als je ziet
hoeveel het voor de mensen betekent. Al kunnen ze soms
niet meer zingen, dat ze dan toch zachtjes mee neuriën
met de voor hun bekende melodie. Hoe meer mensen
komen helpen, hoe minder vaak u aan de beurt bent. De
ruimte van De Twijg is nu nog in het atrium. Per 1
januari verandert dat en komen ze op de 1e etage van ‘t
Heijcop bij elkaar. Daar verhuist de weeksluiting dan ook
naartoe. Het zal even wennen zijn aan de andere route,
maar we komen in een mooie, ruime zaal te zitten. Als u
interesse heeft kunt u contact opnemen met Ria van
Voskuilen, r.v.voskuilen@gmail.com of tel. 0316264188. Van Harte aanbevolen!
Namens de weeksluiting, Ria van Voskuilen

De volgende twee activiteiten kunnen helaas NIET
doorgaan:
-Lichtjesavond op vrijdag 17 december 2021
-Advent Festival of Lessons and Carols door het Vocaal
Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken op zaterdag 11
december 2021 (de zangers wilden ook graag na 2 jaar
weer een uitvoering, maar gezien de onmogelijkheid van
repeteren was zelfs vervroegen geen mogelijkheid).
We hopen dat beide volgend jaar wel uitgevoerd kunnen
worden.
Weer geen Adventsmaaltijd en Volkskerstzang dit
jaar …
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal er dit
jaar helaas opnieuw geen adventsmaaltijd en

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is
ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
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Tijdens deze Actie krijgen alle leden van de Protestantse
gemeente Breukelen een brief met het verzoek voor een
jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in
2022 weer op u mogen rekenen! Eerst willen we 2021
afronden.
Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de
generaties na ons van grote waarde. Zeker na een
ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer
vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om
uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog
voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de
kerk van morgen mogelijk.
Uw bijdrage overgemaakt 2021?
U heeft in januari uw toezegging gedaan voor 2021. Wilt
u controleren of u uw bijdrage al heeft overgemaakt? Dat
scheelt ons de komende weken herinneringsbrieven
aanmaken en verspreiden, maar bovenal kunnen we dan
de kosten van de beide wijkgemeentes blijven betalen.
Helpt alvast mee vanuit uw luie stoel
De banken stoppen in 2023 met het verspreiden van
acceptgiro’s. Wij schakelen daarom ook over naar
moderne middelen. Daarnaast kunnen we het milieu
sparen en handwerk verminderen. Ontvangt u nog geen
email voor financiële acties? Mogen wij dan uw email
adres ontvangen?
Als lid van de wijkgemeente Pauluskerk kunt u dit sturen
naar: heiniedekruijf@ziggo.nl

Als lid van de wijkgemeente Pieterskerk kunt u dit sturen
naar:noortje-wim.mur@planet.nl
Door vandaag te assisteren en geven, kan de kerk blijven
doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!
Veel dank namens het College van Kerkrentmeesters
Agendabeheer
Het
agendabeheer
van
de
Pauluskerk,
Pieterskerk
en
Bonifatiushuis is over gegaan naar
Kees Andreae. Bij voorkeur
aanvragen
doen
per
email:verhuur@pauluskerk.nl Indien
dit niet mogelijk is, dan kan het ook
per telefoon 06-42281589. Zie ook
de advertentie verderop in Kerknieuws en de colofon.
Dankgebed na de maaltijd
Laat ons toch niet nodig hebben, o God,
de gaven van onze medemensen,
noch hun voorschotten,
want hun gaven zijn zuinig
en hun geven is beschamend
maar laat ons ontvangen uit Uw hand,
de volle, geopende, van rijkdom overvloeiende hand.
Gij bij wie wij niet tot schaamte komen,
noch ooit behoeven schaamrood te worden
Fragment uit een gedicht uit het Joods gebedenboek

COLOFON
Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
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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:
R. van Voskuilen, tel. 06 27480484, of verhuur@pauluskerkbreukelen.nl
Bonifatiushuis: tel. 266899
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl
Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270
Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09
Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com
Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen
p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89
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