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Week 17 

Dinsdagmiddag 23 april, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, 
Kerkplein 2 Breda 
Voorganger: dhr. Hulshof 
 
Vrijdagmiddag 26 april, 13.30-17.30 uur. 5e bijeenkomst Leergang Ekklesia: Bijbel, jaar 
3, module 6, Matteüs. Inleider: Wim Weren. 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 18 
Dinsdagmiddag 30 april, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk,  
Voorganger: mw. G.P. Wilnis 
 

Dinsdagavond 30 april, 20.00-22.00 uur. ‘Het veelkleurig leven van Etty Hillesum’. 

Bezinnende avond met tekst, muziek en beeld. Pianiste Jetje van Wijk en Franck Ploum. 
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda 
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. Een avond bestaat 
uit vrije- en biografische teksten en dagboekfragmenten, omlijst met muziek van Schubert en 

Scarlatti. Franck Ploum selecteerde en leest de teksten, Jetje van Wijk speelt piano. Tevens komt 
nog een gastmuzikant. 
Kosten: vrije gave. Aanmelden: niet verplicht. 
 
Week 19 
Dinsdagmiddag 7 mei, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk,  
Voorganger: ds M.G. Wagenvoorde 

 

Vrijdagavond 10 mei, 20.15 uur. ‘in de ban van...Beethoven’, met Maria Milstein. 
Concerten i.s.m. de Stichting Noorderkerkconcerten. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, 
Breda 
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! 
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. 

 
Week 20 
Dinsdagmiddag 14 mei, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk,  

Voorganger: dhr. F. van der Meulen 
 
Dinsdagavond 14 mei, 19.15 uur inloop met koffie, 19.30-20.30 uur. Slotbijeenkomst 
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) bijeenkomt 
voor een korte inleiding, een meditatief moment en een nagesprek. 

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  
 

Woensdagavond 15 mei, 20.00 uur. Het Gesprek, samen praten over actuele religieuze / 
filosofische onderwerp: “Een land dat naar de navel staart" van Pieter Vandermeersch 
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(NRC) over hoe we naar onszelf kijken. 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. Aanmelden: bij Hans Tiemersma (hans.tiemersma@gmail.com) voor de mailinglijst 
 
Woensdagavond 15 mei, 20.00-22.15 uur. Start Leerhuis Ekklesia: ‘Vreemdelingschap in 
de bijbel’. Inleider: Franck Ploum. Lutherse Kerk (vergaderzaal), ingang via Stadserf 3, 

Breda 
De vreemdeling speelt een belangrijke rol in het bijbels verhaal. Over de plaats en de omgang met 
de vreemdeling in de samenleving staat dan ook veel beschreven. In dit leerhuis op 3 
woensdagavonden lezen we teksten over vreemdelingschap en de vreemdeling. We plaatsen ze in 
de context van de tijd dat ze geschreven werden en verbinden ze met de vraagstukken van 
migratie en vreemdelingschap in onze tijd. 

Kosten  €30,- voor alle drie avonden (vriendenkorting mogelijk)  
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