
Mijn naam is… 

Peter Breure. Sinds 10 juli 2022 de nieuwe predikant van de 

Ontmoetingskerk, wijk oost. Na mijn vwo heb ik chemische 

technologie gestudeerd in Eindhoven en ben ik voor de klas 

beland. Bijna 18 jaar gaf ik scheikunde op het voortgezet 

onderwijs, met name in Harderwijk. Ik ben getrouwd met 

Renske en heb drie kinderen. De jongste woont nu nog bij ons 

en gaat in Utrecht studeren. 

Naast mijn onderwijsbaan ben ik theologie gaan studeren, eerst 

in Groningen, later aan de PThU in Utrecht. In 2015 ben ik 

beroepen in de Ichthuskerkgemeente in Voorthuizen. Naast het 

gemeentewerk ben ik jaren bestuurslid geweest van Keiland.i 

Nu ben ik lid van bestuur van Fonds Kerk en Wereldii en 

stichting Contextueel bijbellezen Nederland.iii Sinds juli 2022 

ben ik verbonden aan de Ontmoetingskerk in Rhenen. 

Als predikant probeer ik met beide benen op de grond te staan 

en ondertussen steeds te zoeken naar verbinding met onze 

eigen verlangens en hoop voor de toekomst. Dat pad loopt 

vaak via oude pijnen en oude wegen, die we niet altijd uit de 

weg moeten gaan. We luisteren naar elkaar en lezen samen de 

verhalen uit de bijbel. Hoe komt in die verhalen God naar voren 

en hoe komt God bij ons naar voren, zien we dat? In de 

ontmoeting delen we waar we bang voor zijn, boos over zijn en 

waar we naar verlangen. Ieder mag meedoen, ook ik. Samen 

gaan we op weg naar het leven zoals God het heeft bedoeld. 

Mijn spiritualiteit haal ik onder andere uit Taizé en ik houd van 

zingen. Nadenken over een TOP2000-viering of iets met The 

Passion en aan de andere kant teksten en  muziek van Marijke 

de Bruijne of Sytze de Vries geeft mij energie. Enerzijds de 

verstilling zoeken, anderzijds verhalen uitpluizen of een goed 

boek. 

Mijn naam is… 

Ieder mens heeft een naam en de meeste namen hebben een 

betekenis. Om die betekenis uit te zoeken en het daarover te 

hebben vind ik boeiend. Namen hebben vaak iets met je 



geschiedenis te maken, omdat je bent vernoemd. Of je naam 

verwijst naar iets of iemand waar je ouders een grote betekenis 

toekennen. Soms is een naam willekeurig gegeven. En toch 

heeft iedere naam ook een herkomst en betekenis. 

Mijn naam is Peter Breure. Van oorsprong een Zeeuwse 

achternaam en ja voorvaders heetten Pieter. Sterk en 

onwankelbaar als een rots betekent die naam. Ik weet niet of ik 

zo onwankelbaar ben, maar daar begint een boeiend gesprek 

en de vraag naar mijn andere namen en naar jouw naam en de 

betekenis. 

 

 
i https://keiland.nl/  
ii https://protestantsekerk.nl/thema/kerk-en-wereld/  
iii https://protestantsekerk.nl/idee/voorbeeldstudies-contextueel-bijbellezen/  
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