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Week 49 
Dinsdag 3 december, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk  
Voorganger: pastor I. Leemput 

 
Woensdag 4 december, 19:30 – 21:30 uur. Vierde bijeenkomst ‘Focus ontmoeting 25+’. 
De Bossen 11, Raamdonksveer 
Met leeftijdsgenoten (25-35 jaar) praten over levens- en geloofsvragen. Iedere eerste woensdag 

van de maand; de avonden worden inhoudelijk voorbereid door de deelnemers. Opgave en 
informatie bij jeugdouderlinge Mathitja den Toom (jeugdouderling@hetkruispunt.org). In het kader 

van het programma ‘Een goed verhaal’ van de Protestantse Gemeente Prinsenbeek.  
 
Woensdag 4 december, 20:00-22:15 uur. Ekklesia: Slotbijeenkomst Leerhuis 
Vreemdelingschap in de bijbel. Vergaderzaal Lutherse Kerk, ingang vanaf Stadserf 3, 
Breda 
De vreemdeling speelt een belangrijke rol in het bijbels verhaal. Over de plaats van en de omgang 
met de vreemdeling is dan ook veel geschreven. In dit Leerhuis lezen we teksten over 

vreemdelingschap en de vreemdeling. We plaatsen ze in de context van de tijd waarin ze 
geschreven zijn en verbinden ze met vraagstukken van migratie en vreemdelingschap nu. 
Deelname: € 30,- (vriendenkorting mogelijk). Aanmelden: info@zinsverband.nl 
 
Zaterdag 7 december, 10:00-16:00 uur. Ekklesia & Amnesty International: 

Schrijfmarathon. Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda 
Tussen 10 en 16 uur bent u van harte welkom om brieven, kaarten, berichten te schijven aan 

politieke gevangenen. NB: de in eerdere berichten aangekondigde Mensenrechtenlezing 
‘Feminisering van de mensenrechten’ door Felica Tibbits, kan wegens omstandigheden géén 
doorgang vinden.   
 
 
Week 50 

Dinsdag 10 december, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk  
Voorganger: pastor E. van Ommering  
 
Woensdag 11 december, 20:00 uur. Het Kerstoratorium van Bach, met Jan Willem 
Scheurwater. Leerhuis Lucaskerk en Augustinus parochie. Lucaskerk, Tweeschaar 125, 
Breda 

Deze kerstmuziek zit vol muzikale symboliek. Bach schreef zijn vocale kerkmuziek vooral in de 

eerste vijf jaren na zijn benoeming tot Thomascantor in Leipzig (1723): wekelijks een nieuwe 
cantate en daar tussendoor het Magnificat, de Johannes- en Mattheuspassion, motetten, etc. In 
1734 componeert hij zijn Weihnachtsoratorium. Hij maakt voor dit werk gebruik van eenmalige 
composities voor koninklijke kroningen en verjaardagen uit de voorafgaande jaren. De meeste 
koren en aria’s zijn bewerkingen van eerdere, niet-religieuze composities, zogenaamde ‘parodieën’, 
die vaak zelfs beter dan het origineel zijn. Bij dit hergebruik geeft Bach een nieuwe dimensie aan 
de eerdere composities, die ook met terugwerkende kracht een andere glans krijgen. We zullen ook 

zien hoe een hedendaags choreograaf uitbeeldt hoe het Weihnachtsoratorium een heilige dans is 
rondom de geschiedenis van de geboorte van Jezus.  
Vooraf mogelijkheid tot maaltijd, om 18:00 uur. Kosten € 5,-. Vooraf aanmelden op 
www.lucaskerk.nl/formulier. 
 
Donderdag 12 december, 14:00 uur. Johanneskerk: Tweede bijeenkomst Cursus 

Meditatief schilderen en creatief werken met bijbelteksten in de Advent door ds. Joan 

van Kempen. Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda 
Aan de hand van bijbelteksten gaan we aan het werk om teksten uit de Advent te doorgronden en 
te verbeelden. Een wijze van werken die verrassende uitkomsten laat zien op persoonlijke 
geloofsvragen. Schilder- en tekentalent is geen vereiste. Voor materiaal wordt gezorgd. Opgave via 
mail aan ds.vankempen@PKNBreda.nl 
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Vrijdag 13 december, 13.30-17.30 uur. Ekklesia: Leergang Bijbel, jaar 4, module 7. 
Tweede bijeenkomst over Bijbelboek Handelingen, inleider: Alex van Heusden. Lutherse 
kerk, Veemarktstraat 11, Breda 
De Leergang Bijbel wordt vervolgd met het vierde jaar. De bijbel is een bibliotheek vol boeken. De 
meeste boeken bevatten geschreven tradities die geboren zijn in conflictsituaties. Niet voor niets is 
de rode draad door de hele bijbel heen: bevrijding uit het slavenhuis. Je kunt de bijbel dan ook 
verstaan als het Grote Verhaal van bevrijding. Om misverstanden aan de ene en overdreven 

vroomheid aan de andere kant te ontstijgen, is het wenselijk de bijbel met nieuwe ogen te 
bestuderen. Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet-institutioneel of 
dogmatisch gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan 
vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch. De leergang richt 
zich op iedereen die professioneel of als geïnteresseerde werkt of leeft met de bijbel: pastores, 
predikanten, voorgangers en betrokkenen bij Ekklesia groepen en zelfstandige 

geloofsgemeenschappen. Er wordt geen kennis van de grondtalen verwacht. Het werk- en 

denkniveau is HBO. Deelnemers ontvangen een getuigschrift. U kunt intekenen voor de hele 
leergang, voor een leerjaar of voor een losse module. Ook de studiedag in 2020 (‘Binnen en buiten 
de canon’, over de totstandkoming van onze bijbel, o.l.v. Alex van Heusden en Pieter Ousoren, 
auteur van o.a. de Naardense Bijbel) is los te bezoeken. 
Kosten: €300,- voor de gehele module. Voor het hele jaar €375,- (modules 7 en 8 en studiedag) 
Aanmelden noodzakelijk: info@bureaumamre.nl 

 
 
Week 51 
Dinsdag 17 december, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk  
Voorganger: mw. P. Wilms 
 
Dinsdag 17 december, 20:00-22:00 uur. Ekklesia: De geschiedenis van de kerststal. 

Cultuurhistorische lezing door Harrie Schalken. Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda 

Het ontstaan van het kerstverhaal en de kerststal: hoe komen allerlei voorchristelijke en 
germaanse symbolen als kerstbomen, kerstkransen en kribbe in de kersttraditie terecht? Over de 
symboliek in de kerststal en de opstelling van de figuren daarbinnen. Ook aandacht voor 
verdwenen kennis daarover. Tot slot kijken we naar een grafisch aspect. Het ontstaan van de 
papieren, driedimensionale kerststal. Voor en na de lezing kunt u een bezoek brengen aan een 

expositie van een aantal papieren ( dus grafische, gedrukte) pop-up kerststallen uit de collectie van 
het Grafisch Museum in Wouw, waar zich 150 van die papieren stallen bevinden uit de periode 
1775-heden. Kosten: € 5,00. 
 
Woensdag 18 december, 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. 
 
Donderdag 19 december, 14:00 uur. Johanneskerk: Slotbijeenkomst Cursus Meditatief 

schilderen en creatief werken met bijbelteksten in de Advent door ds. Joan van Kempen. 
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda 
Aan de hand van bijbelteksten gaan we aan het werk om teksten uit de Advent te doorgronden en 
te verbeelden. Een wijze van werken die verrassende uitkomsten laat zien op persoonlijke 
geloofsvragen. Schilder- en tekentalent is geen vereiste. Voor materiaal wordt gezorgd. Opgave via 
mail aan ds.vankempen@PKNBreda.nl 

 
Week 52 
Dinsdag 24 december, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk  
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