Week 11
Dinsdagmiddag 12 maart, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk,
Kerkplein 2 Breda
Voorganger: pastor B. Hendriksen
Dinsdagavond 12 maart, 20.00-22.15 uur. Derde bijeenkomst Leerhuis Ekklesia:
Marcusevangelie. Inleider: Egbert Rooze, bijbelwetenschapper. Lutherse kerk,
Veemarktstraat 11, Breda
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.
Kosten: € 55,- voor de gehele module
Aanmelden: info@zinsverband.nl
Vrijdagmiddag 15 maart, 13.30-17.30 uur. 4e bijeenkomst Leergang Ekklesia: Bijbel, jaar
3, module 6, Marcus. Inleider: Egbert Rooze. 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 12
Maandagavond 18 maart, 20.00 uur. Arminiuslezing ‘Het begin van het
Remonstrantisme’ door Dr. Tjaard Barnard, kerkhistoricus en predikant van de
Remonstrantse gemeente Rotterdam / Breda. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda
Onder het motto ‘Geloven in vrijheid, 400 jaar Remonstranten’ (Remonstranten) vieren
Remonstranten in het hele land in 2018 / 2019 dat de Remonstrantse Broederschap in 1619 werd
opgericht. Deze lezing vindt plaats in dit kader en 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?
Dinsdagmiddag 19 maart, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk,
Kerkplein 2 Breda
Voorganger: pastor I. Leemput
Dinsdagavond 19 maart, 20.00-21.30 uur. Eerste bijeenkomst ‘Preken van Augustinus’.
Begeleiding: ds. Eward Postma. Romenyhuis, Duivelsbruglaan 11, Breda
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.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 maart via predikant@protestantsegemeenteginneken.nl
Woensdagavond 20 maart, 20.00 uur. Het Gesprek’: samen praten over actuele
religieuze / filosofische onderwerpen. Apostolisch Genootschap: ‘Het Gesprek’. Kerk
Apostolisch Genootschap, 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.
Aanmelden: bij Hans Tiemersma (hans.tiemersma@gmail.com) voor de mailinglijst
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22 tot 24 maart: Kloosterweekend in het kader van het Leerhuisprogramma ‘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’.
We zoeken de stilte op. 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.
Tijd: van vrijdagmiddag 16.30 uur tot zondagmorgen 12.00 uur
Info en opgave: Joyce Rijke, famrijke@ziggo.nl
Plaats: Abdij Koningsoord te Oosterbeek
Week 13
Maandagavond 25 maart, 19.45 uur. Bibliodrama. Het Kruispunt, Harmonielaan 24,
Prinsenbeek
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. Opgave bij Gerard van
Wingerden, tel. 5414146 of via verdieping@hetkruispunt.org
Dinsdagmiddag 26 maart, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk,
Kerkplein 2 Breda
Voorganger: ds R. Knijff
Dinsdagavond 26 maart, 20.00-22.15 uur. Vijfde (en slot)bijeenkomst Leerhuis Ekklesia:
Marcusevangelie. Inleider: Egbert Rooze, bijbelwetenschapper. Lutherse kerk,
Veemarktstraat 11, Breda
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.
Kosten: € 55,- voor de gehele module
Aanmelden: info@zinsverband.nl
Dinsdagavond 26 maart, 20.00-21.30 uur. Tweede bijeenkomst ‘Preken van Augustinus’.
Begeleiding: ds. Eward Postma. Romenyhuis, Duivelsbruglaan 11, Breda
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.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 maart via predikant@protestantsegemeenteginneken.nl
Dinsdagavond 26 maart, 20.00 uur. In het kader van het programma ‘Een goed gesprek’
slotbijeenkomst van de gesprekskring ‘Ik denk, dus ik geloof?!’. Het Kruispunt,
Harmonielaan 24, Prinsenbeek
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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 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).
Donderdagavond 28 maart, 20.00 uur. Slotbijeenkomst 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
Zaterdag 30 maart, 10.00-13.30 uur (inloop met koffie of thee vanaf 9.45 uur). ‘In de
Herberg’, onze gast is Jean-Jaques Suurmond. Het Visserskot, Paul Windhausenweg 9,
Breda
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. We sluiten af met een heerlijke lunch, waarmee onze kokkin
Zoë ons verrast. Onze gast vandaag is Jean-Jaques Suurmond, predikant, columnist in Trouw en
coach. Hij deelt ons zijn geloofservaringen en spiritualiteit.
Kosten: € 25,00 pp. incl. lunch. Stuur een mailtje naar herbergontmoetingbreda@gmail.com en u
ontvangt een uitnodiging voor de komende Herbergontmoeting.
Zondag 31 maart. Halfvastenwandeling in het kader van het Leerhuisprogramma ‘Wijs of
dwaas’ Augustinusparochie Breda en Protestantse Gemeente Breda: langs stilteplekken
aan de Mark
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’.
Na de morgenviering verzamelen we in het 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
Week 14
Dinsdagavond 2 april, 20.00-21.30 uur. Slotbijeenkomst ‘Preken van Augustinus’.
Begeleiding: ds. Eward Postma. Romenyhuis, Duivelsbruglaan 11, Breda
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
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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.
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 maart via predikant@protestantsegemeenteginneken.nl
Dinsdagavond 2 april, 19.15 uur inloop met koffie, 19.30-20.30 uur. Vacarekring. Het
Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek
Er leeft een groeiend verlangen naar innerlijke rust en onthaasting in onze tijd. Veel mensen
zoeken hun heil in oosterse meditatiemethoden zoals mindfullness. Wat minder bekend is, is dat
ook in de christelijke traditie, in kloostertradities een lange ervaring is opgebouwd met het gaan
van de geestelijke weg, waarin verschillende vormen van meditatie zijn ontwikkeld.
In de christelijke meditatie spreekt men niet over ‘mindfullness’ maar over ‘soulfullness’, over
bewust leven vanuit je ziel. Daarnaast over ‘vacare deo’: vrij zijn voor God, voor jezelf en voor een
ander. Het gaat daarbij om groei in innerlijke vrijheid in relaties en vertrouwen op God. In
aansluiting op de leeskring spiritualiteit en de geloofsoefeningen van vorig seizoen start er een
Vacarekring, die viermaal (d.i. inclusief de bijeenkomst op 25 maart over bibliodrama) bijeen komt
voor een korte inleiding, een meditatief moment en een nagesprek.
Tijd:. net zoals dat was in de serie Geloofsoefeningen Data: 5 februari start, maandagavond 25
maart bibliodrama, dinsdagen 2 april en 14 mei.
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
Vrijdagavond 5 april, 20.15 uur. ‘In de ban van …Jong Talent’, door jonge talenten met
werken van o.a. Beethoven, Glinka en Nielsen. Concerten i.s.m. de Stichting
Noorderkerkconcerten. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda
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.
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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