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Week 3: 

Dinsdagmiddag 15 januari, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, 
Kerkplein 2 Breda 
Voorganger: mw. J. van Tongeren 
 
Woensdagavond 16 januari, 20.00 uur. ‘Het Gesprek’: samen praten over actuele 
religieuze / filosofische onderwerpen. Kerkgebouw Apostolisch Genootschap, 
Heusdenhoutsestraat 15, Breda 

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.  
Aanmelden bij Hans Tiemersma (hans.tiemersma@gmail.com) voor de mailinglijst. 
 

Donderdagavond 17 januari, 19.30 – 21.00 uur. Startavond van Sp!rit2, 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). 
De groep komt elke 3 weken op donderdagavond bij elkaar. 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!  

  
Vrijdagmiddag 18 januari, 13.30-17.30 uur. Leergang Ekklesia: Bijbel, jaar 3, module 6. 
Tweede bijeenkomst: Paulus. Inleider Peter-Ben Smit. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, 
Breda 
Kosten: €300,- voor de gehele module (of €200,- voor de colleges over Marcus en Matteüs). 
Aanmelden: info@zinsverband.nl  
 

Week 4: 

Dinsdagmiddag 22 januari, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, 
Kerkplein 2 Breda 
Voorganger: pastor E. van Ommering 
 
Donderdagavond 24 januari, 20.00 uur. Start cursus ‘Christelijke meditatie’ door ds. 

Saskia van Meggelen. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda 
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. 

Kosten: geen. Aanmelden: saskiavanmeggelen@gmail.com  
 
Zaterdagavond 26 januari, 19.00 uur. Oecumenische Taizéviering in kader van de Week 

van gebed eenheid van christenen. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek 
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. 
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   
 
Week 5: 

Dinsdagmiddag 29 januari, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, 
Kerkplein 2 Breda 
Voorganger: mw. P. Wilms 
 

Dinsdagavond 29 januari, 20.00 uur. In het kader van het programma ‘Een goed gesprek’ 
start van de gesprekskring ‘Ik denk, dus ik geloof?!’. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, 
Prinsenbeek 

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 
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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 vier avonden behandelen we verschillende thema's, kijken we wat anderen gezegd 
hebben over deze spanning en gaan we met elkaar in gesprek. 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) 
 
Week 6: 
Dinsdagmiddag 5 februari, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, 
Kerkplein 2 Breda 
Voorganger: ds. M. G Wagenvoorde 

 

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  
 
Zondag 10 februari. In het kader van het programma ‘Een goed gesprek’ een bezoek aan 
de tentoonstelling ‘Werk, bid en bewonder, een nieuwe kijk op kunst en calvinisme’ 
Deze boeiende tentoonstelling in het Dordrechts Museum is één van de ruim 30 evenementen die 
in de stad 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. 

 
Zondagmiddag 10 februari, 15.30 uur. In samenwerking met de Stichting 
Noorderkerkconcerten een concert van het Helix Trio met muziek van Mozart en von 
Dohnnányi. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda 

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 strijktriorepertoire: het Divertimento 

in Es KV 563 van Mozart en de Serenade voor strijktrio in C opus 10 van von Dohnányi. 
Praktische informatie: kaartverkoop à € 15,- 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. 
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