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Verdieping van ons geloof
Programma januari 2017 t/m juli 2017
In dit programma werkt PG Breda samen met PG Prinsenbeek, PG Ginneken, de PGB sectie Lucaskerk in het gezamenlijke leerhuis met de Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie), de Remonstrantse Gemeente, Ekklesia en de
verschillende parochies van Breda ivm de filmcyclus en de Raad van Kerken.
Nieuw in dit programma is een apart onderdeel ‘Vieren en leren: kindercatechese 2017’, waarin de protestantse gemeenten van Breda en Ginneken voor dit voorjaar een catecheseprogramma aanbieden, gericht op kinderen en hun
ouders. U vindt dit programma aan het eind van het katern.

Januari
De activiteiten in de maand januari en begin februari
staan in de rubriek Actueel in het januarinummer van
S’Amen.

Februari
Maandag 13 februari 19:30 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Filmcafé

Le tout nouveau testament
Dr. T.R. Barnard begeleidt deze avond.
(Remonstrantse gemeente)

In deze film van Jaco van Dormael,
met Benoît Poelvoorde en Catherine
Deneuve, wordt verteld dat naast het
Oude en het Nieuwe Testament ook
een Derde Testament in omloop is.
Daarin blijkt God, samen met vrouw
en kind, in Brussel woonachtig te zijn.
Ingrijpen in het aardse leven kan Hij
ook, met behulp van een ouderwetse
computer.
De film kreeg veel bijval en nodigt uit tot een goed gesprek,
dat plaatsvindt onder het genot van een goed glas wijn.
Donderdag 16 februari 14:00 – 16:00 uur
Johanneskerk, Dreef 5 Breda

Als je iemand verloren hebt

2e bijeenkomst Rouwgroep
begeleiding Saskia van Meggelen en Marlies Schultz
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de startbijeenkomst van dit leerhuis op 26 januari.

Vrijdag 17 februari 13:30–17:30 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Bijbelse leergang module 2, 3e bijeenkomst

De Tora en Jozua

Docenten: Alex van Heusden, Egbert Rooze, Janneke
Stegeman.
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
De tweede module van het eerste leerjaar omvat zeven bijeenkomsten. Drie docenten laten hun licht schijnen op de zes
boeken van de Hexateuch. De boeken worden behandeld in
de volgorde van de joodse bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri, Deuteronomium, Jozua.
Kosten: €300,- (1e en 2e module: €375,-).
Aanmelden: info@zinsverband.nl.
Meer informatie www.bureaumamre.nl
Zondag 19 februari 12:30 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda

‘Onze Vader – Wat zeg je?’

Presentatie van het nieuwe boek van Franck Ploum
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is
een gebed opgenomen dat in onze traditie het ‘Onze Vader’
is gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de
christelijke traditie noemen. Het zit in onze genen. Wanneer
onze eigen woorden op zijn, wanneer het water ons aan de
lippen staat, grijpen we er (vaak) gedachteloos op terug. Op
het sterfbed van mensen die geen woord meer spreken beginnen op ontroerende wijze lippen te bewegen wanneer
omstanders het gebed hardop bidden. Maar wat zeggen en
bidden we eigenlijk? Wat betekenen grote woorden als Vader, Hemel, Brood, Koninkrijk, Schuld? Welke betekenis komt
aan het licht wanneer we alle stof eraf halen en ze vrij maken van dogmatiek?
In het nieuwe boek van Franck Ploum staat
een aantal beschouwingen waarin het Onze
Vader geplaatst wordt in het Grote Bevrijdingsverhaal van de hele bijbel en het verhaal
over Jezus Messias in het bijzonder. Daarnaast zijn rond de 10 belangrijkste kernwoorden teksten, gebeden en korte meditatieve
overwegingen opgenomen.
Zeer geschikt voor persoonlijke overweging,
maar ook bruikbaar als basismateriaal voor
vieringen in kleine of grote kring.
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Maandag 20 februari 20:00-22.:5 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
slotbijeenkomst Leerhuis

Jodendom, een introductie
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Zie voor nader informatie de beschrijving bij de startbijeenkomst van dit leerhuis op 30 januari.
Dinsdag 21 februari 19:30-22:00 uur
Kruispunt, Harmonielaan 24 Prinsenbeek
2e bijeenkomst geloofscursus Opnieuw Beginnen

Geloven

Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 1e bijeenkomst van deze serie op 7 februari .
Woensdag 22 februari 18:00 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Mindfullness

onder leiding van Lilian Wirken.
Leerhuis Parochiekern Bethlehem
(Augustinusparochie) en de PGB Sectie Lucaskerk
Na de maaltijd zal Lilian Wirken tussen 20.00 en 22.00 uur
vertellen over mindfulness. Mindfulness is met volle aandacht
je bewust zijn van wat er op dit moment gebeurt. Naar ieder
moment nieuw kunnen kijken, zonder te reageren vanuit wat
je dacht te weten over die situatie. Het brengt je een intenser ervaren van de leuke dingen van het leven, en je wordt
minder meegesleept door de lastige dingen. Mindfulness beoefen je in je dagelijkse leven door ieder moment weer te
benaderen vanuit een vriendelijke, nieuwsgierige houding.
Lilian zal ook een mindfulness oefening begeleiden. In een
mindfulness oefening richt je de aandacht op een focuspunt;
dat is vaak de ademhaling, maar er zijn vele focuspunten
mogelijk. Steeds als de aandacht afdwaalt, breng je je aandacht vriendelijk en geduldig weer terug. Eindeloos opnieuw.
De oefeningen zijn eenvoudig uit te voeren, maar niet altijd
gemakkelijk om te doen. Het is een vaardigheid die je traint.
Zij zal ook ingaan op de raakvlakken en verschillen tussen
mindfulness en Christendom. Soms wordt mindfulness (of
boedhisme) benaderd als een religie. Dit is het niet. Toch zijn
er prachtige raakvlakken. Lilian Wirken is zelf Christen en erg
geraakt door mindfulness. Zij is verloskundige en geeft daarnaast trainingen in mindfullness aan (aanstaande) ouders en
aan zorgverleners. Aan de hand van haar persoonlijke ervaringen en haar kennis als mindfulness trainer zal zij ons meenemen in de wereld van mindfullness.
Elke leerhuisavond van de PGB Sectie Lucaskerk en de Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) begint om 18.00
uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor de maaltijd zijn € 5,-. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema
van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Aan beide onderdelen van de avond kunt
u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel
opgeven via de intekenlijst in de Lucaskerk of via
www.lucaskerk.nl/formulieren uiterlijk op de zondagavond
vóór de leerhuisavond.
Meer info op www.lucaskerk.nl en
www.augustinusparochiebreda.nl.
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Donderdag 23 februari 14:00–16:15 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Mini symposium

Vijfhonderd jaar Reformatie Luther en liturgie

met Marlies Schultz, Eward Postma en Arie Eikelboom
De waarden die Maarten Luther verbond aan hervorming van
de kerk, komen in zijn omgang met de liturgie kenmerkend
tot uitdrukking. Christus moest weer het middelpunt worden
van de kerk en voor iedere gelovige bereikbaar zijn. Om dit
in het geloofsleven en dus in het vieren van de gemeente
tastbaar te maken, schuwde hij felle polemiek en drastische
middelen niet. Maar meer dan bijvoorbeeld de Franse Calvijn,
zocht Luther ook continuïteit met de kerk en de eredienst die
hem had gevormd. Op deze middag leggen we het vergrootglas bij twee aspecten van Luthers bijdrage aan het leven en
vieren van de gemeente die van blijvende invloed zijn geweest: het liturgisch jaar en de gemeentezang.
Het liturgisch jaar kon volgens Luther als een soort huis voor
de gemeente blijven functioneren. Wie van zondag tot zondag een geordende gang door het jaar volgt, is kind aan huis
bij Christus. In Nederland wist de Evangelisch-Lutherse kerk
zich halverwege de twintigste eeuw opnieuw geraakt door
deze overtuiging; de zin van zo'n gang door het jaar is men
als het ware gaan herontdekken en voor velen in de breedte
van onze kerk vertrouwd geworden. Onder leiding van ds.
Marlies Schulz gaan we na wat dit 'huis' aan perspectieven te
bieden heeft.
Luther legde zich toe op het schrijven van liederen bij de
afzonderlijke zondagen van het jaar. Hij maakte daarbij de
omslag van het Latijn naar de volkstaal en zocht ook in muzikaal opzicht naar manieren om het 'volk' de liederen in de
mond te kunnen geven. Dr. Arie Eikelboom neemt ons mee
langs een aantal in dit opzicht karakteristieke liederen.
In dezelfde jaren waarin de Nederlandse lutheranen het Lutherse leesrooster opnieuw op hun kerkelijke agenda
plaatsten, ontdekte de dichter en (hervormde) predikant Willem Barnard het Missale Romanum opnieuw. Dit is het kerkboek dat ook Luther hanteerde. Veel van de liederen die Barnard vanaf ca. 1955 schreef, zijn geïnspireerd op de wijze
waarop schriftlezingen, psalmen en gebeden in dit boek van
zondag tot zondag zijn geordend. Ds. Eward Postma laat aan
de hand van enkele liederen van Barnard zien, hoe deze zich
het liturgisch jaar eigen maakte.

Maart
Zondag 5 maart 15:00–17:00 uur,
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
2e bijeenkomst

Wintergasten

Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Op deze tweede bijeenkomst is Marian Geurtsen de gast. Zij is liturgiewetenschapper, ritueel specialist en is gehuwd met een transgender. Het gesprek gaat over drijfveren, boeken,
muziek, kunst en engagement.
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 1e bijeenkomst van deze serie op 12 februari .

S’amen
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Dinsdag 7 maart 19:30-22:00 uur
Kruispunt, Harmonielaan 24 Prinsenbeek
3e bijeenkomst geloofscursus Opnieuw Beginnen

Jezus van Nazareth

Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 1e bijeenkomst van deze serie op 7 februari.
Zondag 12 maart 15:00–17:00 uur,
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
3e bijeenkomst

Wintergasten
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Deel 3 – Stromingen, richtingen en het Midden-Oosten
Deel 4 – Nederlandse islam, democratie en christendom
Het leerhuis wordt gegeven op de donderdagen 16, 23 en 30
maart en 6 april 2017. Op deze zelfde dagen wordt het leerhuis ook in Roosendaal gegeven, ’s middags van 14.00-16.15
uur Mariastede, Theresiastraat 44, Roosendaal. De kosten
bedragen : €50,-. info@zinsverband.nl

Dinsdag 21 maart 19:30-22:00 uur
Kruispunt, Harmonielaan 24 Prinsenbeek
4e bijeenkomst geloofscursus Opnieuw Beginnen

Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda

Vergeving en heling

Op deze derde bijeenkomst is Thomas Quartier de gast. Hij is
theoloog, schrijver en Benedictijner monnik. Het gesprek
gaat over drijfveren, boeken, muziek, kunst en engagement.

Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 1e bijeenkomst van deze serie op 7 februari.

Woensdag 22 maart 18:00 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
Jan-Willem Scheurwater over

Beethoven’s symfonieën 5 & 6
Leerhuis Parochiekern Bethlehem
(Augustinusparochie) en de PGB Sectie Lucaskerk
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 1e bijeenkomst van deze serie op 12 februari .
Donderdag 16 maart 20:00–22:15 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
Startbijeenkomst Leerhuis

Islam en Humaniteit in de nieuwe tijd
een introductie in de Islam.
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Onder leiding van Enis Odaci

Bij wijze van introductie in de Islam verzorgt Enis Odaci een
leerhuis over de islam en de plaats van deze godsdienst in
een democratische en christelijke samenleving. Alle actuele
maatschappelijke, theologische en politieke vraagstukken
zullen aan bod komen.
Op hoofdlijnen ziet de reeks er als volgt uit.
Deel 1 – Feit en fictie, beeld en realiteit
Deel 2 – Geschiedenis van de islam, kernfiguren en kernpunten

Beethovens 5e en 6e symfonie horen bij de bekende en veel
gespeelde werken van de grote meester van de symfonieën.
De opening van de vijfde, 'tatatataa', kennen de meeste
mensen wel. Het noodlot dat aan de deur klopt, zo wordt
meestal gezegd. Beethoven ‘s zesde symfonie is daarentegen schilderachtig van toon. Deze symfonie lijkt ons een lieflijk landschap te tonen, weiden, beekjes en herders. Is de
betekenis die meestal aan deze symfonieën gegeven, de enige of is er nog meer over te zeggen en een andere betekenis
aan te geven? Recent muziek-wetenschappelijk onderzoek
wijst nog in een andere richting. Allebei de symfonieën hebben een diepere betekenis en wijzen bij goed luisteren naar
het paradijs, het klassieke verhaal van de zondeval en de
kerstnacht. Op deze avond gaan we naar deze muziek luisteren en deze uitleggen. We kijken naar de aanwijzingen richting de bijbelse verhalen en de verbinding met het Weihnachtsoratorium van Bach. Zowel muziekliefhebbers als mensen die de genoemde bijbelverhalen in muziek willen horen,
zijn hartelijk welkom!
Elke leerhuisavond van de PGB Sectie Lucaskerk en de Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) begint om 18:00
uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor de maaltijd zijn € 5,-. Om 20:00 uur wordt begonnen met het thema
van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Aan beide onderdelen van de avond kunt
u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel
opgeven via de intekenlijst in de Lucaskerk of via
www.lucaskerk.nl/formulieren uiterlijk op de zondagavond
vóór de leerhuisavond.
Meer info op www.lucaskerk.nl en
www.augustinusparochiebreda.nl

S’amen
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Donderdag 23 maart 20:00–22:15 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
2e bijeenkomst

Islam en Humaniteit in de nieuwe tijd
een introductie in de Islam.
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Onder leiding van Enis Odaci
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de startbijeenkomst van deze serie op 16 maart.
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Op deze vierde bijeenkomst is
Huub Oosterhuis de gast. Hij is
dichter, theoloog, bijbelvertaler en
kerkvernieuwer. Het gesprek gaat
over drijfveren, boeken, muziek,
kunst en engagement.

Maandag 27 maart 19:30 uur,
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda

Mattheus Passion
Donderdag 23 maart 20:00 uur (inloop 19:45 uur)
Mariëndal, Duivelsbruglaan 13, Ginneken

Liederen voor de veertigdagen- en
de Paastijd
met Arie Eikelboom

Liederen zijn er om te zingen. Maar soms heb je maar half
door wat je zingt. Er valt heel wat te ontdekken, ieder lied
heeft een eigen verhaal. De omstandigheden waaronder het
geschreven werd, de manier waarop de melodie de tekst
versterkt (of juist niet) bepalen mede het karakter. Maar ook
de periode waarin een lied ontstaan is: hoe geloofden mensen toen? En hoe kan zingen helpen om je daarmee te verbinden?
Op deze avond staan we stil bij een aantal liederen uit de
veertigdagen- en de Paastijd. We gaan na waar ze vandaan
komen, wat de muzikale wereld is waarin ze zijn geschreven
en hoe ze gezongen werden en worden. Aan het eind van de
avond bent u heel wat wijzer geworden en heeft u gemerkt
hoe plezierig het is om samen te zingen. Één van de deelnemers na afloop van een eerdere avond over Advents- en
Kerstliederen: "Dit moeten we vaker doen!"
Inleider is dr. Arie Eikelboom, kerkmusicus en oud-docent
hymnologie aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te
Utrecht en oud-docent muziekgeschiedenis aan de HKU.
Vrijdag 24 maart 13:30–17:30 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Bijbelse leergang module 2, 4e bijeenkomst

De Tora en Jozua

Docenten: Alex van Heusden, Egbert Rooze, Janneke
Stegeman.
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 2e bijeenkomst van deze serie op 20 januari.
26 maart 15:00–17:00 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
4e bijeenkomst

Wintergasten
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda

voordracht door Govert Jan Bach
(Remonstrantse gemeente)
Govert Jan Bach – kenner en nazaat van de ‘grote’ Bach – is
pastoraal psycholoog. Hij werkte o.a. in de GGZ te Amsterdam (Valeriuskliniek). Muziek zette hij in als therapie. Veel
Bach en vooral de Matthäuspassion, vaak op verzoek van
patiënten. Deze avond gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis en het wezen van de barok. Hij laat de gelaagdheid en de
architectuur van het stuk zien. Ter sprake komen onder meer
de grote rol van de mystiek, de meest recente musicologische
vondsten, de hertalingen van de teksten en de Matthäuspassion als Nederlands cultuurmonument. Van zijn hand verschenen twee luisterboeken over zowel de Johannes- als de Matthäuspassion.

Woensdag 29 maart 20:00–22:00 uur
Markuskerk, Hooghout 96 Breda

Leven in verbinding met de schepping
een lezing over geloof en duurzaamheid door Frans
Verkleij
Frans Verkleij heeft 18 jaar als bioloog in Wageningen gewerkt. In deeltijd heeft hij theologie gestudeerd in Utrecht.
Tot aan zijn pensioen afgelopen voorjaar is hij bijna 20 jaar
pastor geweest. In zijn studie theologie en in zijn werk als
pastor heeft hij altijd grote aandacht gehad voor de schepping en onze plaats daarin. De houding van het christendom
tegenover de schepping is lange tijd bepaald door de opdracht van God, beschreven in Genesis 2 vers 14: de aarde is
aan de mens gegeven om ’dien te bouwen en dien te bewaren’ (Statenvertaling). Deze tekst fungeerde eeuwen als legitimatie om ongebreideld de aarde te exploiteren. In de laatste decennia zijn we anders gaan kijken naar deze en andere
teksten die spreken over de plaats van de mens in de schepping. De mens wordt niet meer gezien als heerser van de
schepping, die met haar kan doen wat hem goeddunkt, maar
veeleer als rentmeester die met zorg met de schepping omgaat.
Een nieuwe opvatting die steeds meer aandacht krijgt is dat
de mens partner is van zijn medeschepselen. In zijn encycliek
‘Laudato si’, verleden jaar voorjaar verschenen, spreekt paus
Franciscus op deze manier over de mens. De ondertitel van
de encycliek is: ‘Over de zorg voor ons gemeenschappelijke
huis’. Daarmee bedoelt de paus onze wereld, de aarde, met
al haar bewoners, de mensen, de planten de dieren en alle
andere niet levende wezens. Hij wijst erop dat de hele aarde,
Gods schepping, één groot netwerk is van onderlinge afhankelijkheid. En dit netwerk vertoont steeds meer scheuren

Katern Verdieping Voorjaar 2017

S’amen

vanwege het onverantwoordelijke gedrag van mensen. Hij
doelt dan vooral op de mensen in de rijke landen, die op te
grote voet leven en een te groot beroep doen op de natuurlijke hulpbronnen. Scherp zet de paus uiteen dat de zware
klappen vooral vallen bij de arme mensen in de wereld. Ecologische en sociale gerechtigheid gaan hand in hand, zo stelt
de paus. In deze voordracht wordt ingegaan op de veranderingen in de opvattingen over onze plaats in de schepping en
op de ideeën en praktijken die in ‘Laudato si’ worden aangereikt om tot een duurzame wereld te komen.
Donderdag 30 maart 20:00–22:15 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
3e bijeenkomst

Islam en Humaniteit in de nieuwe tijd
een introductie in de Islam.
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Onder leiding van Enis Odaci
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de startbijeenkomst van deze serie op 16 maart.
Donderdag 30 maart 14:00– 16:00 uur
Johanneskerk, Dreef 5 Breda
3e bijeenkomst Rouwgroep

Als je iemand verloren hebt

begeleiding Saskia van Meggelen en Marlies Schultz
Zie voor nader informatie de beschrijving bij de startbijeenkomst van dit leerhuis op 26 januari.

April
Zondag 2 april 10:00 uur
Markuskerk, Hooghout 96 Breda

Iona viering

rond het thema duurzaamheid mmv het koor Cantara
Op zondag 2 april, in de veertigdagentijd, is er in de Markuskerk een Iona-viering rond de thema's schepping en duurzaamheid. Deze viering wordt voorbereid met het koor Cantara onder leiding van Rikie Bansberg. In het Keltische christendom, een belangrijke voedingsbron van het geloofsleven op
het eiland Iona, speelt de verhouding tussen mens en natuur
een belangrijke rol. In de week voorafgaand aan deze zondag
organiseren we in de Markuskerk op woensdag 29 maart een
lezing over geloof en duurzame levensstijl.
Woensdag 5 april 19:30-22:00 uur
Kruispunt, Harmonielaan 24 Prinsenbeek
5e bijeenkomst geloofscursus Opnieuw Beginnen

Leven en toekomst

Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 1e bijeenkomst van deze serie op 7 februari.
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Donderdag 6 april 20:00–22:15 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
Slotbijeenkomst

Islam en Humaniteit in de nieuwe tijd
een introductie in de Islam.
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Onder leiding van Enis Odaci
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de startbijeenkomst van deze serie op 16 maart.
Woensdag 12 april 18:00 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda

de spiritualiteit van de kruisweg

door Nel Rijneveld – Schep,
Leerhuis Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) en de
PGB Sectie Lucaskerk
Na de maaltijd staan we stil bij de betekenis van kruiswegstaties. We kijken naar afbeeldingen van een (betrekkelijke)
nieuwe kruisweg van de hand van de theoloog en kunstenaar
Ruud Bartlema. Het zijn 7 staties bij het lijdensverhaal uit
het Mattheus-evangelie. Bartlema schilderde deze kruisweg in
opdracht van KRO-televisie voor een Goede Vrijdagviering
van het Omroeppastoraat (1989). Ook andere kruiswegstaties
o.a. van Ted Felen en Leo Dortants zullen te zien zijn.
Nel Rijneveld is kort geleden met pensioen gegaan. Daarvóór
was zij kerkelijk werker pastoraat in de Protestantse gemeente te IJsselstein. Al vele jaren wordt zij geboeid door
(schilder)kunst en houdt ze zich bezig met vragen als: hoe
kun je kunst een plek geven in de kerk? eredienst en/of in
gesprek met mensen? Zij houdt lezingen over ‘Rembrandt en
de bijbel’, ‘Vincent van Gogh (als evangelist)’ ‘Chagall vertaalt
de bijbel in kleur’ en over ‘de spiritualiteit van de kruisweg’.
Elke leerhuisavond van de PGB Sectie Lucaskerk en de Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) begint om 18.00
uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor de maaltijd zijn € 5,-. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema
van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Aan beide onderdelen van de avond kunt
u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel
opgeven via de intekenlijst in de Lucaskerk of via
www.lucaskerk.nl/formulieren uiterlijk op de zondagavond
vóór de leerhuisavond. Meer info op www.lucaskerk.nl en
www.augustinusparochiebreda.nl
Donderdag 13 april 20:00–21:30 uur
Waalse Kerk, Catherinastraat 83b Breda

Ubi Caritas – Witte Donderdagconcert
met medewerking van Kamerkoor Renasciate
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Het is inmiddels een traditie dat kamerkoor Renasciate onder leiding van dirigent Jerry Korsmit op Witte Donderdag
een meditatief concert verzorgt. Dit
jaar brengt het kamerkoor onder de
titel 'Ubi Caritas' o.a. de volgende werken (onder voorbehoud): Ola Gjeilo Ubi Caritas; G. de Machaut - delen uit de Messe de nostre
Dame; W. Byrd - Ave Verum; H. Strategier - 3 O-antifonen.
Toegang: vrije gave

S’amen
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Dinsdag 18 april 19:30-22:00 uur,
Kruispunt, Harmonielaan 24 Prinsenbeek
slotbijeenkomst geloofscursus Opnieuw Beginnen

De Heilige Geest

Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 1e bijeenkomst van deze serie op 7 februari.
Woensdag 19 april 20:00 uur (19:45 uur inloop)
Kruispunt, Harmonielaan 24 Prinsenbeek

Creatief schrijven
Workshop met begeleiding van Trudy Helder We verkennen
samen het leven van Vincent van Gogh. We delen in zijn leven door middel van zijn schilderijen, de brieven die hij
schreef en zijn zoektocht in het leven. Welke brief zou jij wel
eens aan hem willen schrijven of welke vraag aan hem stellen? In deze workshop vertelt Trudy Helder ons boeiende
verhalen over het leven van Vincent, zijn passies, teleurstellingen en ontwikkelingen. De deelnemers worden uitgedaagd
om eigen indrukken van Vincent in korte en concrete schrijfopdrachtjes op te schrijven. In kleine groepen delen wij ons
leven.
Opgave via Gerard van Wingerden,
verdieping@hetkruispunt.org.

Vrijdag 21 april13:30–17:30 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Bijbelse leergang module 2, 5e bijeenkomst

De Tora en Jozua

Docenten: Alex van Heusden, Egbert Rooze, Janneke
Stegeman.
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 2e bijeenkomst van deze serie op 20 januari.
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In een dorpje in het noorden van Turkije wonen Lale en haar
vier zussen. Plotseling verandert hun huis in een gevangenis.
Alles wat ze nog mogen, is het verrichten van huishoudelijk
werk, terwijl ze zo graag naar school zouden willen. De familie begint huwelijksplannen voor de meisjes te smeden. Maar
gedreven door hun verlangen naar vrijheid vechten de vijf
zussen samen tegen de grenzen die hen worden opgelegd.
Deze avond staat onder leiding van Dr. Christiane BerkvensStevelinck.

Mei
Woensdag 10 mei 20:00 uur,
Markuskerk, Hooghout 96 Breda

Diaconie anno 2017
Er wordt wel gesteld dat Diaconie dienst aan mensen is, verricht door Christenen. Mooie woorden, maar wat blijft er in de
praktijk van over? In een maatschappij met hulpvragen die
steeds talrijker, complexer en indringender worden, maar met
een kerk die het vooral druk heeft met eigen zorgen en eigen
organisatie. Het antwoord willen we op deze avond graag
met u delen. Waar is de Diaconie namens u, maar ook vooral
met u, mee bezig? Wat doen we, wat kan er beter, maar ook
waar wilt u dat we aandacht aan besteden?
De Diaconie Protestantse Gemeente Breda hoopt er een inspirerende, maar ook op de praktijk gerichte avond van te
maken en nodigt u graag uit met ons mee te praten en te
denken.

Donderdag 11 mei 20:00–22:00 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Startbijeenkomst

Heelheid in gebrokenheid
Maandag 24 april 17:30-21:00 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Filmcafé

Mustang

4 bijeenkomsten over de zoektocht naar identiteit
Begeleiding: Thea Sprangers en Rikie Bansbergen
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda

(Remonstrantse gemeente)
Deze laatste avond wordt weer begonnen met een gezamenlijke maaltijd. Voor hen die niet willen mee eten: de film begint om 19.30 uur. ‘Mustang’ is een prachtige film uit 2015
van de Turkse regisseur Deniz Gamze Ergüven.

Wie een mens is, wordt bepaald door zijn
afkomst (wortels) en door wat hij meemaakt (groei). Hoe een mens naar zichzelf
kijkt wordt mede bepaald door anderen.
Door het vertellen van levensverhalen,
door daarnaar te luisteren en op te reageren, ontdekken mensen meer en meer wie
zij (ten diepste) zijn en waartoe zij bestemd zijn.
In 4 bijeenkomsten wordt aan de hand van
creatieve werkvormen een zoektocht gegaan naar identiteit. Zou dat misschien tot ervaringen van
heelheid (in gebrokenheid) leiden?
Kosten €50,-. info@zinsverband.nl

S’amen
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Woensdag 17 mei 18:00 uur
Lukaskerk Tweeschaar 125 Breda

Amuse met Luther

avondvullende activiteit met maaltijd met gezang,
gesprek en teksten.
Leerhuis Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) en de
PGB Sectie Lucaskerk
Dit ‘oecumenisch tafelgesprek’ wordt georganiseerd in het
kader van het Lutherjaar 2017, ter gelegenheid van 500 jaar
reformatie. Dat gedenken wij op 31 oktober 2017. Op deze
avond nemen wij een ludiek en culinair voorproefje. In huize
Luther was het gewoon dat aan tafel mensen konden aanschuiven, niet alleen om te eten en te drinken maar ook om
met elkaar uit te wisselen wat voor hen belangrijk was in het
leven van alledag, in het geloven, in de kerk en maatschappij. Deze traditie willen wij aan de vooravond van het grote
feest in oktober inluiden met een oecumenisch tafelgesprek,
een amuse, zogezegd. Er wordt gegeten, gezongen, gepraat
en gedronken rondom de vraag: ‘Daar stond Luther toen –
waar staan wij nu?’ Wij gaan al om 18.00 uur met elkaar aan
tafel en anders dan anders lopen op deze avond maaltijd en
inhoudelijk programma lekker door elkaar heen!
Elke leerhuisavond van de PGB Sectie Lucaskerk en de Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) begint om 18.00
uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor de maaltijd zijn € 5,-. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema
van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Aan beide onderdelen van de avond kunt
u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel
opgeven via de intekenlijst in de Lucaskerk of via
www.lucaskerk.nl/formulieren uiterlijk op de zondagavond
vóór de leerhuisavond.
Meer info op www.lucaskerk.nl en
www.augustinusparochiebreda.nl.
Donderdag 18 mei 20:00–22:00 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
2e bijeenkomst

Heelheid in gebrokenheid

Begeleiding: Thea Sprangers en Rikie Bansbergen
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de Startbijeenkomst van deze serie op 11 mei.
Vrijdag 19 mei 13:30–17:30 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Bijbelse leergang module 2, 6e bijeenkomst

De Tora en Jozua

Docenten: Alex van Heusden, Egbert Rooze, Janneke
Stegeman.
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de 2e bijeenkomst van deze
serie op 20 januari.
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Juni
Donderdag 1 juni 20:00–22:00 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
3e bijeenkomst

Heelheid in gebrokenheid

Begeleiding: Thea Sprangers en Rikie Bansbergen
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Donderdag 8 juni 20:00–22:00 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
slotbijeenkomst

Heelheid in gebrokenheid

Begeleiding: Thea Sprangers en Rikie Bansbergen
Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Zie voor nadere informatie de beschrijving bij de Startbijeenkomst van deze serie op 11 mei.
Zaterdag 10 juni Studiedag 10:00–17:00 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Bijbelse leergang module 2, Slotbijeenkomst

De Tora en Jozua

Leerhuis & Verdieping Zinsverband / Ekklesia Breda
Deze slotbijeenkomst is een openbare studiedag. Deze slotbijeenkomst heeft als thema ‘Sabbat en haar betekenis’ en
staat ook open voor niet-studenten. De sabbat heeft een
bijzondere plaats in de joodse traditie. Het is niet zo maar en
vrije dag of een dag om naar synagoge of kerk te gaan. Eerder is het een tegenbeweging tegen uitbuiting en slavernij,
die in die tijd aan de orde van de dag was. De Tora last een
sabbat in, een dag van niet werken, een dag van tot rust
komen voor vrijen en slaven, maar ook voor land en materialen.
Bijbelwetenschappers Alex van Heusden en Egbert Rooze
nemen ons mee in de betekenis en diepere lagen van de Sabbat. Deze studiedag maakt deel uit van de bijbelse leergang,
maar is voor iedereen - student aan de leergang of niet toegankelijk.
Deelname: €50,- (incl koffie/thee en lunch). Zinsverband in
samenwerking met Bureau Mamre (www.bureaumamre.nl ).
Aanmelding loopt via Bureau Mamre Dordrecht.
info@bureaumamre.nl

Juli
Donderdag 13 juli 19:30–21:00 uur
Johanneskerk, Dreef 5 Breda

Zomeravondzang
Het orgel wordt bespeeld door de landelijk bekende organist
Martin Mans en het geheel wordt door ds. Saskia van Meggelen begeleid. De toegang is gratis en na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en een kopje koffie in het Kerken- en
Glazenhuis van de Johanneskerk.
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S’amen
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Vieren en leren: kindercatechese 2017
Je kind nadat het gedoopt is, helpen groeien in geloof: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet voor
niets belooft de gemeente in een doopdienst dat zij daarbij naar vermogen wil helpen; wij beschouwen geloofsopvoeding als een gezamenlijke taak. Daarom bieden de protestantse gemeenten van Breda en Ginneken dit voorjaar een catecheseprogramma aan, gericht op kinderen en hun ouders. We onderscheiden drie
leeftijdsgroepen die ieder een eigen traject gaan. De Bijbel, bidden, zingen en vieren - thuis en in de kerk staan daarin steeds centraal.

Voor ouders van Kinderen uit groep 1, 2 en 3

Bouwen aan het huis van geloof
Geloofsopvoeding kan op verschillende manieren. Hoe sta ik als ouder in de geloofsopvoeding van mijn kind of kinderen.
Wat heb ik zelf meegekregen? Wat wil ik doorgeven? In deze cursus denken we na over onze eigen rol, als ouder. Ook
staan we stil bij de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind. Wat is een passende manier om het geloof te beleven
met je kind, bijv. als het 2, 4 of 8 jaar is? We bouwen samen aan het huis van geloof. Deze avonden zijn interactief. Van
een ieder wordt inbreng gevraagd.
Data: donderdag 9 februari, donderdag 9 maart en donderdag 6 april van 20.00-21.30 uur
Locatie: Johanneskerk
Begeleiding: ds. Saskia van Meggelen
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 27 januari, stuur een mail naar: saskiavanmeggelen@gmail.com of een app
naar: 06-22576592.
Kinderen uit groep 4, 5 en 6

Waarom krijg je eigenlijk zo'n klein stukje brood?
In drie bijeenkomsten houden we ons bezig met doop en avondmaal. We staan stil bij enkele verhalen uit de Bijbel waarin
het gaat over water en over brood. En we hebben het over verschillen en overeenkomsten tussen in bad gaan en gedoopt
worden, en tussen thuis samen eten en in de kerk de Maaltijd van de Heer vieren. Ook gaan we met elkaar de kerk in om
na te gaan wat we doen als we dopen en de maaltijd vieren. Waarom wil God nu juist via deze tekenen laten merken dat hij
bij ons is? Hoe kunnen we met hem meedoen? Er is volop gelegenheid om eigen vragen te stellen.
Data: vrijdagmiddag 3 februari, 10 maart en 7 april van 17.00-18.45 uur, inclusief maaltijd.
Locatie: Romenyhuis en Laurentiuskerk Ginneken, Duivelsbruglaan 13
Begeleiding: ds. Eward Postma
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 januari 2017 via kleinekerkginneken@outlook.com.
Meer info kun je krijgen via predikant@protestantsegemeenteginneken.nl.
Kinderen van (bijna) 10 tot 12 jaar

DE 10+ CLUB
Op de eerste vrijdag van de maand is er in de Markuskerk een ‘10+ club’. De tieners ontmoeten elkaar, doen een spel en
gaan met ds. Ton van Prooijen in gesprek over een bepaald onderwerp. Kinderen van deze leeftijd komen met vragen over
de kerk en verhalen uit de Bijbel. Veel vriendjes en vriendinnetjes gaan niet naar de kerk en ook daar komen vragen over.
Al deze vragen kunnen aan bod komen, van ‘Is God doorzichtig?’ tot ‘Hoe kun je nou over water lopen?’ en van ‘Wat is bidden?’ tot ‘Waar is nou precies de hemel?’ Natuurlijk is er ook altijd drinken met wat lekkers.
Data: 3 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei van 19.30 tot 20.30 uur.
Locatie: Markuskerk, Hooghout 98
Begeleiding: ds. Ton van Prooijen
Aanmelden kan bij Marlies Brandwijk: 076-5297562 of wagenaar.1@hetnet.nl

