Programma ‘Stilstaan bij geloven’ voorjaar 2019

In dit programma werken samen de Raad van Kerken Breda met de daarbij aangesloten kerken
(Rooms katholieke kerk, Remonstrantse gemeente Breda, Kerk van de Nazarener Breda e.o.,
Apostolisch Genootschap Breda, Leger des Heils, Doopsgezinde gemeente Breda, Evangelische kerk
Jefta, Orthodoxe parochie van de Heilige Myrondraagsters, Protestantse gemeente Breda en de
Protestantse gemeente Ginneken), PKN Prinsenbeek en Ekklesia.
Iemand heeft eens gezegd: ‘je bent geen christen, je probeert het te worden’. Dit programma wil
daarvoor actuele vragen aansnijden, teruggaan naar bronnen én inspiratie bieden. Het programma
is voor de overzichtelijkheid gerubriceerd in:
1. Cursussen;
2. Thematische programma’s;
3. Losse themabijeenkomsten;
4. Thematische gespreksgroepen;
5. Film & muziek;
6. Meerdaagse bijeenkomsten.

CURCURSUSSEN
Leergang Ekklesia: Bijbel, jaar 3, module 6. Diverse inleiders
•
Vrijdagmiddag 14 december 2018: Paulus (Alex van Heusden);
•
Vrijdagmiddag 18 januari: Paulus (Peter-Ben Smit);
•
Vrijdagmiddag 15 februari: Marcus (Egbert Rooze);
•
Vrijdagmiddag 15 maart: Marcus (Egbert Rooze);
•
Vrijdagmiddag 26 april: Matteüs (Wim Weren);
•
Vrijdagmiddag 24 mei: Matteüs (Wim Weren).
Tijd: vrijdagmiddag 13.30 -17.30 uur
Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Kosten: €300,- voor de gehele module (of €200,- voor de colleges over Marcus en Matteüs)
Aanmelden: info@zinsverband.nl
Studiedag ‘Verbroken verbinding?’. Over de relatie tussen Christendom en Jodendom.
Inleiders: Marius Heemstra en Alex van Heusden (bijbelwetenschappers)
In het begin van onze jaartelling gaan wat we nu Christendom en Rabbijns Jodendom noemen,
ieder hun eigen weg, enigszins los van elkaar. Gaandeweg de geschiedenis ging men er meer en
meer vanuit dat beiden ook echt uit elkaar gingen. Maar genuanceerde lezing en historische feiten
laten een ander beeld zien. Is de verbinding in die periode werkelijk verbroken?
Datum en tijd: zaterdag 15 juni, 9.30 - 16.30 uur
Plaats: Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda
Kosten: €50,- (cursisten Leergang Bijbel gratis)
Aanmelden: info@zinsverband.nl
Leerhuis Ekklesia: Marcusevangelie. Inleider: Egbert Rooze, bijbelwetenschapper
Het ‘evangelie' van Marcus biedt ons een nieuw genre van literatuur: de context van de schrijver
en het leven van Jezus werden met elkaar verweven en als actuele boodschap aan de toenmalige
lezers aangeboden. We denken dat dit tegen-evangelie ook nu nog actueel is: het legt een
verbinding tussen de messiaanse beweging toen en de tegenbeweging tegen de grootmachten nu.
Data en tijd: dinsdagavonden 20.00-22.15 uur 19 & 26 februari, 12, 19 & 26 maart
Plaats: Lutherse kerk Breda (vergaderzaal - ingang via Stadserf 3)
Kosten: € 55,- voor de gehele module
Aanmelden: info@zinsverband.nl
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Cursus ‘Christelijke meditatie’ door ds. Saskia van Meggelen
Veel mensen doen aan meditatie. In coachings- en therapietrajecten hoort meditatie er vaak ook
standaard bij. Ook in het christendom heeft meditatie een lange geschiedenis en het is boeiend om
uit die bronnen te putten. In deze cursus oefenen we met enkele vormen van christelijke mediatie.
Als er bij de deelnemers behoefte aan is, kunnen we er ook nog op reflecteren. Rust, verstilling,
concentratie, toegroeien naar God, je eigen spiritualiteit ontdekken, al deze dingen zijn onderdeel
van christelijke meditatie.
Data: donderdagavonden 24 januari, 14 februari en 7 en 28 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Kosten: geen
Aanmelden: saskiavanmeggelen@gmail.com
‘Preken van Augustinus’. Begeleiding: ds. Eward Postma
De befaamde bisschop Aurelius Augustinus (354-430) is bekend vanwege zijn Belijdenissen
(‘Confessiones’). Maar hij was (en is) ook geliefd om zijn preken. In het Noord-Afrikaanse Hippo
Regius diende hij de geloofsgemeenschap bijna veertig jaar lang als predikant. Van heinde en ver
kwamen mensen naar deze havenstad om zelf zijn woorden te beluisteren of om zijn preken in
opdracht van anderen op te tekenen. Op die manier zijn ongeveer zeshonderd preken van
Augustinus bewaard gebleven.
Een flink aantal daarvan is in de afgelopen jaren ook vertaald. Op drie avonden lezen we drie
preken bij gedeelten uit het Lucas-evangelie. Ze maken deel uit van de zogenaamde ‘sermones ad
populum’, toespraken die Augustinus hield tijdens de liturgische samenkomsten van de christelijke
gemeente. Deze ‘sermones’ kenmerken zich ondermeer door hun pastorale aandacht en door een
grote creativiteit in de uitleg van de Bijbel. De avonden zijn bedoeld voor ieder die geïnteresseerd
is in de geschiedenis van het Europees-Afrikaanse christendom en in christelijke spiritualiteit.
Data en tijd: dinsdagavonden 19, 26 maart en 2 april, 20.00-21.30 uur
Plaats: Romenyhuis, Duivelsbruglaan 11 (Ginneken)
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 maart via predikant@protestantsegemeenteginneken.nl
CURTHEMATISCHE

PROGRAMMA’S

Een aantal kerken biedt samenhangende activiteiten aan, rond een bepaald jaarthema. Deze
thematische programma’s zijn voor de overzichtelijkheid in deze rubriek vermeld. NB: u hoeft
natuurlijk niet het hele programma te volgen.
‘Een goed gesprek’ (PKN Prinsenbeek / Het Kruispunt)
Op allerlei plekken kun je onverwacht in een goed gesprek belanden. Wat is een goed gesprek
eigenlijk? Voor de een is dat een gesprek over je passie: bijvoorbeeld tuinieren of muziek. Voor
een ander filosoferen over het nieuws van de dag. In de kerk voeren we gesprekken over van alles
en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om
een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt.
Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven aan onze kinderen, aan onze
vrienden en buren wellicht. ‘Een goed gesprek’ is het jaarthema van de landelijke Protestantse
Kerk dit kerkelijk jaar. In Het Kruispunt sluiten we bij dit jaarthema aan. Binnen en buiten de kerk
verlangen mensen in onze tijd naar een gevoel van verbinding. Het doet goed wanneer je merkt
dat je niet alleen met vragen bezig bent. En als je je dankbaarheid, je hoop, je zorg kunt delen. In
onze gemeenschap willen we ruimte scheppen voor die gesprekken die je achterlaten met het
gevoel: dat was goed. Ik voel me gezien en gehoord. Of ik heb iets kunnen betekenen voor een
ander. Anders gezegd ruimte maken voor gesprekken waarin geloof hoop en liefde klinken.
Gesprekken met een zekere diepgang.
In dit kader vinden in de periode januari t/ juni 2019 de volgende activiteiten plaats:
1. Week van gebed eenheid van christenen: oecumenische Taizéviering
Op zaterdag 26 januari om 19.00 uur, voor gemeenteleden, RK parochie en gasten. In de
wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen, die van 20-27 januari 2019
gehouden wordt, hopen we samen met de rooms-katholieke parochie een Oecumenische
Taizéviering te houden. Het thema is: ‘recht voor ogen’. Met medewerking van het koor
Intermezzo en begeleidende muzikanten. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken
en elkaar te ontmoeten.
2. ‘Werk, bid en bewonder, een nieuwe kijk op kunst en calvinisme’
Op zondag 10 februari bent u uitgenodigd deze boeiende tentoonstelling in het Dordrechts
Museum te bezoeken. De tentoonstelling is één van de ruim 30 evenementen die in de stad
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Dordrecht georganiseerd zijn voor de periode dat, precies 400 jaar geleden, de Synode van
Dordt gehouden werd, namelijk van november tot mei 1618-1619. Het was een belangrijke
synode met een grote invloed op onze vaderlandse geschiedenis, het kerkelijk leven en de
cultuur. De tentoonstelling toont de relatie tussen kunst en calvinisme in een brede context.
Ook literatuur, muziek en kerkarchitectuur komen aan bod. Bewonder een aantal mooie
schilderijen en andere voorwerpen die laten zien dat de gereformeerden van vóór Abraham
Kuijper niet wars waren van schone kunsten en mythologische voorstellingen. Ook latere
kunstenaars met een calvinistische achtergrond zoals Mondriaan en Vincent van Gogh
ontbreken niet. De invloed van het calvinisme op onze huidige tijd krijgt vorm in
videoportretten met onder meer architect Francien Houben, zanger Ernst Daniël Smid en
cabaretier Freek de Jonge. Een interessante en mooie tentoonstelling, waarover we een goed
gesprek kunnen voeren!
Voor het vervoer kunnen we kiezen uit Openbaar Vervoer plus 15 minuten lopen, óf met de bus
of auto. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt dit verder georganiseerd. Hebt u
speciale wensen, wilt u dit dan alvast aangeven bij de aanmelding? We lunchen gezamenlijk in
het museum. De museumkaart is geldig; heeft u die niet dan is de toegangsprijs €12,00 voor
een volwassene (€ 10,00 als er 10 of meer personen meegaan). Jongeren t/m 18 jaar hebben
gratis toegang. De kosten van een gids voor de groep komen er nog bij en worden gedeeld.
Aanmelden kan tot en met zondag 6 januari bij amderuiter@hetnet.nl of
verdieping@hetkruispunt.org.
3. Bibliodrama
Op maandag 25 maart vanaf 19.45 uur, voor mensen die op een creatieve manier
bijbelverhalen willen ervaren. Bibliodrama staat voor creatief en persoonsgericht omgaan met
Bijbelverhalen en is al jaren een geliefde methode in onderwijs en volwassenengroepen. Onder
leiding van een ervaren begeleider in bibliodrama bieden we een verdiepende avond aan
waarin u en jij zelf onderdeel van het Bijbelverhaal wordt. Deze datum is een voorlopige
datum, afhankelijk van afspraken met de begeleider. Informatie volgt via de KerKwijzer en de
website van PKN Prinsenbeek / Het Kruispunt.
4. Oecumenische pelgrimswandeling
Op dinsdagavond 21 mei, vanaf 19.00 uur. Door de eeuwen heen zijn mensen wandelend met
elkaar op weg gegaan. In deze voorjaarsmaand willen we samen met mensen uit de RK
gemeenschap en dorpsgenoten op weg gaan voor een wandeling waarin plaats is voor stilte en
ontmoeting met behulp van een vraag of korte meditatieve tekst. Informatie volgt via de
KerKwijzer en website PKN Prinsenbeek / Het Kruispunt.
5. Preek van de Leek: Dos Winkel over ‘de zee en onze gezondheid’
Op zondag 2 juni om 10.00 uur. Voor gemeenteleden en gasten toont de internationaal
bekroonde onderwaterfotograaf en oceaanbeschermer Dos Winkel ons in zijn presentatie ‘de
zee en onze gezondheid’ tijdens de ochtenddienst van 2 juni de schoonheid van het
onderwaterleven. Maar hij belicht vooral ook de grote bedreigingen van de oceaan zoals de
overbevissing en de enorme hoeveelheid plastic afval die op meerdere plaatsen in de oceaan
aangetroffen wordt. Een presentatie die diepe indruk zal maken. U wordt hiervoor dan ook van
harte uitgenodigd. Wij rekenen ook op veel jeugdige bezoekers. Na afloop is er informatie en
kunt u materiaal (boeken en DVD) aanschaffen waarmee u de stichting Sea First Foundation
ondersteunt. Informatie: Gerard van Wingerden, verdieping@hetkruispunt.org.
6. Gesprekskring ‘Ik denk, dus ik geloof?!’
Deze nieuwe gesprekskring start 29 januari. Geloven als verstandig mens. Meestal gaan
geloven en denken goed samen, maar soms ontstaat er een spanning. Wat doe je dan? Offer je
je verstand op en slik je je vragen in? Of wordt geloven lastiger, zie je niet goed wat het
verschil is tussen geloven en goed nadenken? In de media lijkt het in ieder geval vaak zo dat
geloven meer iets is voor mensen die niet nadenken. Maar misschien moeten we het juist
omdraaien en roept God juist op om zelf te denken. Dat vraagt moed!
In deze serie avonden willen we die spanning opzoeken. We willen voluit denken én geloven,
maar kijken ook waar we vastlopen of op een grens stuiten. Denk en praat jij graag mee, dan
ben je welkom! Tijdens de vier avonden behandelen we verschillende thema's, kijken we wat
anderen gezegd hebben over deze spanning en gaan we met elkaar in gesprek. De eerste
avond is dus op 29 januari, gevolgd door 19 februari, 5 maart en 26 maart. De avonden
worden ingeleid en begeleid door Niels den Toom (onderzoeker en theoloog). Aanmelden kan
via Gerard van Wingerden: verdieping@hetkruispunt.org. Voor meer informatie, contact Niels
den Toom (jn.dentoom@gmail.com).
Tenzij anders vermeld beginnen alle activiteiten om 20.00 uur in Het Kruispunt, Harmonielaan 24,
Prinsenbeek. Opgave bij Gerard van Wingerden, tel. 5414146 of via verdieping@hetkruispunt.org.
Voor vragen kunt u terecht bij pastor@hetkruispunt.org. Voor actuele informatie:
www.hetkruispunt.org
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‘Geloven in vrijheid, 400 jaar Remonstranten’ (Remonstranten)
Onder dit motto wordt door Remonstranten in het hele land in 2018 / 2019 gevierd dat de
Remonstrantse Broederschap in 1619 werd opgericht. Reden om te herdenken, te vieren en het
remonstrantse gedachtegoed opnieuw of nader bekend te maken. Er komt een nieuwe glossy, een
theatervoorstelling, een kerkdienst, een geschiedenisboek en er komen vijf artikelen van de
remonstranten, over vrijheid, verdraagzaamheid, vriendschap, vertrouwen en
verantwoordelijkheid. Met kerkdiensten, lezingen, gesprekskringen en maaltijden wordt dit
jubileumjaar gevierd. U bent van harte welkom, juist ook als u de remonstranten niet zo goed kent
maar in dit jubileumjaar meer van hen wilt weten!
In dit kader vinden in de periode januari t/m juni 2019 de volgende activiteiten plaats:
1. Maandag 18 maart, 20.00 uur: Arminiuslezing ‘Het begin van het Remonstrantisme’ door Dr.
Tjaard Barnard, kerkhistoricus en predikant van de Remonstrantse gemeente Rotterdam /
Breda.
De lezing wordt georganiseerd door de Remonstranten en de Lutherse gemeente. Toen een
theologische ruzie tussen twee Leidse hoogleraren uit de hand liep en het land in een politiek
moeilijke situatie was, ontstond een klein, maar dapper kerkgenootschap, dat na 400 jaar nog
steeds volhoudt. 400 jaar lang geloven Remonstranten in vrijheid. Maar hoe is dat ontstaan?
2. Maandag 20 mei, 16.00-19.00 uur (vanaf 17.30 maaltijd): ‘Wat beweegt Remonstranten?’
Inleiding en gespreksleiding door dr. Koen Holtzapffel.
Over hun geloof en beginselen. In dit Jubileumjaar proberen we de kern te vatten van waar
remonstranten uit leven en waar ze voor staan. Juist ook bedoeld voor wie wel eens van de
remonstranten heeft gehoord en nieuwsgierig is geworden. Opgave ivm maaltijd:
jennievandorp@hetnet.nl
Bijeenkomsten vinden plaats in de Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda.
‘Wijs of dwaas’ Augustinusparochie Breda en Protestantse Gemeente Breda
De Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie Breda bieden een gezamenlijk
activiteitenprogramma aan onder de titel ‘Wijs of dwaas?’ De titel is geïnspireerd op het verhaal
van de wijze en dwaze meisjes in Matteüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes
maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar zijn er drie
bijeenkomsten met hetzelfde thema, voor de 1e helft van 2019 is het thema: ‘Verrassend stil’:
1. Woensdagavond 20 februari, 20.00 uur. ‘Wandelen lost alles op…’, leerhuisavond over
pelgrimeren met Cor Kuijvenhoven. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda
We hebben in deze tijd af en toe behoefte aan stilte. Er is zoveel drukte, werk, maatschappij,
alles moet snel. Soms zijn we onszelf helemaal kwijt in die hectiek. Wat kan ons helpen om
weer bij de juiste dingen stil te staan? ‘Wandelen lost alles op’, zegt Cor Kuijvenhoven.
Hij gaat ons vertellen over pelgrimeren. In deze leerhuisavond over pelgrimeren vroeger en nu,
blikt Cor Kuijvenhoven (ver) terug in de geschiedenis èn zoomt hij in op wat mensen vandaag
de dag beweegt. Dat doet hij aan de hand van zijn eigen ervaringen met de vele
pelgrimstochten die hij en zijn vrouw maakten. Eenvoud, ontvangen en stilte zijn daarbij
belangrijke begrippen gebleken. Uiteraard vertelt hij niet alleen, maar laat hij ook veel
beeldmateriaal zien.
Cor Kuyvenhoven is gepensioneerd, na een leven lang in het basisonderwijs gewerkt te
hebben. Zijn reizen naar Gambia èn zijn voettocht naar Rome die hij 10 jaar geleden maakte
samen met zijn vrouw Evelien, hebben er toe bijgedragen dat hij kleinschalige voet- en
pelgrimstochten en ontmoetingsreizen is gaan organiseren. Hij vertelt graag verhalen en doet
dat bevlogen, met veel enthousiasme en kennis van zaken. Ook is hij lid van de Franciscaanse
beweging in Nederland, zat acht jaar in het bestuur van de vereniging Pelgrimswegen naar
Rome, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Hij is “herbergier” van pelgriMEER en betrokken
bij de organisatie van het pelgrimsplein op de jaarlijkse Fiets- en Wandelbeurs.
Voorafgaand aan de leerhuisavond eten we rond de klok van 6 met elkaar. De kosten van de
maaltijd zijn € 5 ,-. Opgeven via de site www.lucaskerk.nl/formulier of via de intekenlijst in de
Lucaskerk.
2. Kloosterweekend: van 22 tot 24 maart 2019 zoeken we de stilte. Even het klooster in … even
stil worden… even weg van alles wat je elke dag doet, even thuiskomen bij jezelf. Zie verderop
in dit programma bij het thema ‘meerdaagse themabijeenkomsten’.
3. 31 maart, een halfvastenwandeling langs stilteplekken aan de Mark: de poosplaatsen
Na de morgenviering verzamelen we in Ginneken voor een wandeling langs enkele plaatsen
van het project ‘poosplaatsen’, dat natuurlijk niet meer is dan een hulpmiddel om elkaar in de
stilte te ontmoeten. Afhankelijk van de opgave bepalen we of we daaraan voorafgaand
gezamenlijk kunnen lunchen of dat we elkaar na de wandeling gezamenlijk ontmoeten. Meer
informatie in de S’Amen rond de 40-dagentijd. Opgave bij ds. Roel Knijff:
ds.knijff@kpnplanet.nl.

4

‘Het Gesprek’: samen praten over actuele religieuze / filosofische onderwerpen.
Apostolisch Genootschap: ‘Het Gesprek’. Heusdenhoutsestraat 15
In deze serie met inleidingen en gesprekken elke derde woensdag van de maand komt een breed
scala van religieuze/filosofische onderwerpen aan bod. Geprobeerd wordt om in te spelen op de
actualiteit; er is daarom geen agenda voor een heel seizoen. In plaats daarvan sturen we een week
van tevoren aan de bekende deelnemers een e-mail, waarin het onderwerp aangekondigd wordt.
Data: woensdagavonden 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Heusdenhoutsestraat 15
Aanmelden: bij Hans Tiemersma (hans.tiemersma@gmail.com) voor de mailinglijst
‘In de Herberg’
Een herberg is een sober ingericht gebouw dat veiligheid en rust biedt aan reizigers die op doorreis
zijn. In de herberg kom je weer op krachten en kruist jouw weg die van de andere gasten en
ontmoet je elkaar. Zo'n ontmoeting met een medereiziger, die net als jij op de weg is, kan vérrijkend zijn. Zo zeer zelfs dat je je weg vervolgt met vernieuwde gedachten of een verruimde blik.
Een groep vrienden uit Breda is in 2016 begonnen met het organiseren van Herbergontmoetingen
en met dit doel: een ontspanningsmoment van rust scheppen om een ontmoeting te laten ontstaan
met een vreemdeling. Iemand die je normaal gesproken niet zou ontmoeten, omdat jullie wegen
elkaar niet of nauwelijks kruisen. Zie het als een uitdaging en ontdekking om iemand te ontmoeten
met een andere spiritualiteit, een ander wereldbeeld of zelfs een ander Godsbeeld. De ontmoeting
met de vreemdeling staat centraal, want ontmoeten gaat vooraf aan kennen. Elkaar leren kennen
vanuit oprechte interesse en openheid. Geen gesloten discussie voor het eigen gelijk, maar een
dialoog voor wederzijdse verrijking.
Data volgen: dit voorjaar 2 ontmoetingen
Tijd: 10.00 – 13.30 uur (inloop met koffie of thee vanaf 9.45 uur)
Plaats: Het Visserskot, Paul Windhausenweg 9, 4818 TA Breda
Kosten: € 25,00 pp. incl. lunch
Stuur een mailtje naar herbergontmoetingbreda@gmail.com en u ontvangt een uitnodiging voor de
komende Herbergontmoeting.

CURLOSSE

THEMABIJEENKOMSTEN

Vrijdagavond 8 februari, 19.30 -22.00 uur. ‘Mensen als handel’. Gebedsviering met film
en nagesprek. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda
In het kader van de gebedsdag tegen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, een inhoudelijk
programma met een korte gebedsviering en aansluitend een film met gesprek. Dit programma
wordt door Zinsverband georganiseerd met Zusterwerk, het expertisenetwerk rond vrouwenhandel,
migratie en gedwongen prostitutie (voorheen SRTV). Meer informatie volgt op www.zinsverband.nl
Kosten: vrije gave. Aanmelden: info@zinsverband.nl
Woensdagavonden 13 en 20 februari, om 20.00-21.30 uur. Twee gespreksavonden over
'Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict'. Bijbellezen met het oog op
het Israëlisch-Palestijns conflict. Markuskerk, Hooghout 96, Breda
Hoe voer je met elkaar een goed gesprek over een ingewikkeld en gevoelig thema als het slepende
conflict tussen Israël en de Palestijnen? Professor Walter Brueggemann (Verenigde Staten 1933),
predikant en hoogleraar Oude Testament, schreef een boeiend boekje dat ons kan helpen. In vier
korte hoofdstukken bespreekt hij wat de bijbel schrijft over Israël als uitverkoren volk en heilig
land. Van daaruit kijkt hij naar de huidige situatie in Israël en naar de ontwikkelingen in zijn eigen
land. Het is niet ons doel om op deze bijeenkomsten standpunten te formuleren of oordelen te
geven. We willen een open gesprek voeren over Brueggemanns uitleg van de bijbelteksten en de
vragen die hij ons daarbij stelt. Deze gesprekken worden georganiseerd vanuit verschillende
Bredase kerken en zullen geleid worden door ds. Ton van Prooijen en onder voorbehoud ds. Eward
Postma.
Iedereen is van harte welkom, graag wel aanmelden via tonvanprooijen@gmail.com. We vragen
deelnemers om het boekje van Bruegemann aan te schaffen (via de boekhandel of uitgever
Boekencentrum, kosten: €10) en voor beide avonden een deel daaruit te lezen. Voor de eerste
avond de hoofdstukken 2 en 3 en voor de tweede avond de hoofdstukken 4 en 1. De volledige titel
van het boekje is: “Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict”.
NB: Op zaterdag 9 februari is er in Driebergen een bijeenkomst rond ‘Tent of Nations’, een
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educatieve boerderij in Bethlehem waar de Palestijns-christelijke familie Nassar een vredesproject
heeft opgezet, onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Er zijn diverse sprekers, onder wie
Daoud Nassar zelf. Voor wie deelneemt aan onze gespreksavonden, is het interessant om deze
bijeenkomst te bezoeken; uiteraard is het geen voorwaarde om mee te kunnen doen. Wie meewil,
graag aanmelden op www.tentofnations.nl of via Kathinka Minzinga (kathinka-minzinga@ziggo.nl).
Laat het ons in elk geval even weten, zodat we samen kunnen reizen.
Zaterdagavond 13 april. Een weg ten leven’; monnik Anselm Grün te gast in de
Markuskerk. Markuskerk, Hooghout 96, Breda
Begin 2019 verschijnt het boek ‘Een weg ten leven’ van Franck Ploum en Anselm Grün. Een
meditatief boek over de lijdensweg van Jezus. In het boek wordt de weg van Jezus benaderd
vanuit een persoonlijke / psychologische (Grün) en een sociaal-maatschappelijke invalshoek
(Ploum).
Dit vormt de aanleiding van een bezoek van Anselm Grün aan Breda. Op zaterdagavond 14 april
houdt hij een lezing en in het tweede deel is er een meditatieve presentatie van enkele teksten uit
het boek door beide auteurs. Het geheel begeleid op de vleugel. De lezing is in het Duits; de
meditaties zijn in het Duits en Nederlands. De precieze aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt.
Entree: €10,-. Aanmelden noodzakelijk: info@zinsvrband.nl
In de week van 4 en 5 mei. ‘Het kleurrijke leven van Etty Hillesum’. Een meditatief
programma met tekst en muziek. Pianiste Jetje van Wijk en Franck Ploum. Lutherse
kerk, Veemarktstraat 11, Breda
Een avond rond de dagboekteksten en brieven van Etty Hillesum. Etty Hillesum was 29 jaar toen zij
in Auschwitz werd omgebracht. Haar brieven en dagboeken getuigen van een onconventioneel en
veelkleurig denken dat steeds traditionele beelden doorbreekt. De teksten beroeren met een
wonderbaarlijke lichtheid en esprit. De avond bestaat uit vrije- en biografische teksten en
dagboekfragmenten, omlijst met muziek. Meer informatie volgt op www.zinsverband.nl
Kosten: vrije gave. Aanmelden: niet nodig.
CURTHEMATISCHE

GESPREKSGROEPEN

Bijna alle kerken die bijdragen aan dit programma hebben gespreksgroepen. Deze functioneren
meestal voor onbepaalde tijd en de gespreksonderwerpen worden door de leden van de
gespreksgroepen zelf aangedragen. Wie belangstelling heeft voor deelname aan een dergelijke
gespreksgroep, kan het beste contact opnemen met de kerk van zijn of haar keuze. In dit
programma gaat het om andere gespreksgroepen, namelijk gespreksgroepen die een beperkt
aantal dagdelen bijeenkomen, die ook open staan voor deelnemers van andere kerken en waarbij
het gesprek over een bepaald thema gaat.
Donderdagavond elke 3 weken met start op 17 januari, om 19.30 – 21.00 uur. Sp!rit2,
een gespreksgroep voor twintigers en (begin-) dertigers. Lutherse kerk, Veemarktstraat
11, Breda
Aan de hand van een bijbeltekst of een boekje praten we over wat ons bezighoudt en welke rol
geloof daarin speelt. De grootte van de groep varieert een beetje (afhankelijk van stages en werk).
Meestal zijn we met zo’n 7-8 deelnemers. Voor meer informatie kun je terecht bij ds. Ton van
Prooijen (06-29283935 | tonvanprooijen@gmail.com). Je bent van harte welkom!

CUFILM

& MUZIEK

Lutherse kerk: concerten i.s.m. de Stichting Noorderkerkconcerten
De samenwerking met de Stichting Noorderkerkconcerten is voortgezet. In de Lutherse kerk,
Veemarktstraat 11 Breda, komen er 3 concerten. De entree is steeds € 15,-.
•
Zondag 10 februari, 15.30 uur: het Helix Trio met muziek van Mozart en von Dohnnányi. Het
Helix trio wordt gevormd door violiste Birthe Blom (1e prijs Nationaal Vioolconcours Oskar
Back), celliste Amber Docters van Leeuwen (1e prijs Nationaal Cello concours) en altist Joël
Waterman, die summa cum laude afstudeerde en kamermuziek heeft gespeeld met grote
solisten. Dit trio is gegrepen door het prachtige repertoire voor strijktrio’s en heeft zich tot doel
gesteld om op een waarachtige manier muziek te maken teneinde met het publiek de betekenis
van de muziek te delen. Deze middag spelen zij twee meesterwerken uit het
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strijktriorepertoire: het Divertimento in Es KV 563 van Mozart en de Serenade voor strijktrio in
C opus 10 van von Dohnányi.
•
Vrijdag 5 april, 20.15 uur: ‘in de ban van …Jong Talent’, door jonge talenten met werken van
o.a. Beethoven, Glinka en Nielsen. Eerder in het voorjaar van 2019 vonden de audities plaats
voor het tweede talentontwikkelingstraject onder aanvoering van stervioliste Maria Milstein.
Deze avond spelen de geselecteerde kandidaten een programma met kamermuziek van o.a.
Beethoven, Glinka en Nielsen.
•
Vrijdag 10 mei, 20.15 uur: ‘in de ban van...Beethoven’, met Maria Milstein. Het hoogtepunt van
het traject voor talentontwikkeling: de uitvoering van het septet van Beethoven. De jonge
talenten musiceren mét hun coach Maria Milstein, laureate van de Nederlandse Muziekprijs en
violiste van het Van Baerle Trio. Een ervaring die zij (en u) niet gauw zullen vergeten!
Praktische informatie: kaartverkoop à 15 euro via locatiemanagerlk@gmail.com, 06-11782011 of
(gepast) contant aan de deur of online https://www.klassiekemuziek.nl/lutherse-breda
De zaal is een half uur voor aanvang open. Vrije zitplaatsen. Na afloop is er een gezellige nazit.
Entree via de Veemarktstraat 11, 4811 ZB Breda (tussen Brasserie Pieter Aertsz en Modezaak
Suitable). Parkeren is o.a. mogelijk op het parkeerterrein Beyerd De Vlaszak of Parkeergarage De
Baronie.
18 juni, 19.30 uur: Zomeravondzang. Johanneskerk, Dreef 5, Breda
Samen zingen en luisteren naar Martin Mans aan het orgel van de Johanneskerk. Algehele leiding
Saskia van Meggelen. Er worden liederen gezongen uit o.a. het Nieuwe Liedboek, de Ev.
Liedbundel, Huub Oosterhuis en Joh. de Heer.
Iedereen is welkom en de toegang gratis. Na afloop staat de koffie klaar in het Kerkenhuis.

CMEERDAAGSE

THEMABIJEENKOMSTEN

Kloosterweekend 22 tot 24 maart 2019: De stilte opzoeken
Even het klooster in … even stil worden… even weg van alles wat je elke dag doet, even
thuiskomen bij jezelf. Tijdens dit kloosterweekend zijn wij te gast bij de zusters Cisterciënzers
(Trappistinnen) in de Abdij Koningsoord te Oosterbeek en laten wij ons inspireren door hun
dagritme en onze eigen levensverhalen. Naast de kans om deel te nemen aan de getijdendiensten
van de zusters zal er een programma zijn om vooral de diepte en de stilte in jezelf te ontdekken.
Dit gaat gebeuren middels stilte- en meditatieoefeningen, een Emmaüswandeling, vormen van
bibliodrama en onderlinge gesprekken. De kosten voor deze tweedaagse bedragen inclusief
overnachtingen en maaltijden € 95.- per persoon.
Datum: 22 maart tot 24 maart 2019
Tijd: van vrijdagmiddag 16.30 uur tot zondagmorgen 12.00 uur
Info en opgave: Ds. Marlies Schulz mjaschulz@kpnmail.nl
Plaats: Abdij Koningsoord te Oosterbeek
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