Door mogelijke aanscherpingen van het Corona beleid kunnen activiteiten
vervallen. Houd de berichtgeving in de gaten en raadpleeg het web
Week 4:
Zondag 24 januari, 12:00 – 13:00 uur. ‘Geloven-Nu’, gespreksgroep over leven en
eigentijds geloven voor jongeren van 18-25 jaar. Protestantse Gemeente Prinsenbeek.
Online bijeenkomsten tijdens de lockdown
Vanaf 2019 trekt een aantal jonge mensen op om na te denken over leven en geloven in deze tijd.
We bieden een open zoektocht aan, waarin we zoeken naar verdieping én vragen en inspiratie
delen. Alle belangstellenden uit de leeftijdsgroep, binnen en buiten de kerk, zijn welkom. We
komen eenmaal in de zes weken in overleg op zondag van 12:00 – 13:00 uur bij elkaar.
Aanmelden: belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ds. Evelyn Quaak,
pastor@hetkruispunt.org
Na aanmelding ontvang je een link voor de Zoom-sessies.
Dinsdag 26 januari, 20:00 – 21:30 uur. Start online Poëzie workshop door Jesse Laport:
ontdek de dichter in jezelf! Iederal, Apostolisch Genootschap Breda
Voor poëzieliefhebbers, dichters, en schrijvers in de dop. Vang je woorden in poëzie en schrijf je
eigen gedicht. Stadsdichter Jesse Laport leert je in twee Zoombijeenkomsten de kneepjes van het
vak. Inclusief persoonlijke feedback op je eigen gedicht! Het thema is liefde.
Tijdens de eerste bijeenkomst geeft Jesse Laport je tips, trucs, en voorbeelden. Welke technieken
kun je gebruiken om een gedicht te schrijven? Welke kapstok? Na de eerste bijeenkomst schrijf je
je eigen gedicht. Vervolgens krijg je persoonlijk feedback. In de tweede en laatste sessie bespreek
je onder leiding van Jesse jouw schrijfproces, en draag je je gedicht voor. Jesse Laport (1991) is
schrijver, dichter, performer. In 2012 werd hij benoemd tot Stadsdichter van Arnhem.
Data en tijden:
26 januari: 1e online sessie (20:00-21:30 uur)
31 januari: stuur je gedicht naar Jesse Laport.
3 februari: je ontvangt feedback van Jesse
3 februari – 9 februari: herschrijf je gedicht aan de hand van de feedback.
9 februari: 2e online sessie (20.00-21.30 uur): draag je gedicht voor.
Praktische zaken: Groepsgrootte 5 – 15 personen
Aanmelden: via de site van Iederal.nl. Vanaf drie dagen voor aanvang van de sessie ontvang je
van ons de link voor de Zoombijeenkomst.
Woensdagavond 27 januari, 19:30 - 21:30 uur. Focusgroep - Ontmoeting 25-35 jaar.
Protestantse Gemeente Prinsenbeek. Locatie: bij één van de deelnemers; tijdens de
lockdown online bijeenkomsten
In het afgelopen seizoen zijn een aantal twintigers en dertigers uit Prinsenbeek en regio midden
Brabant samen gekomen om elkaar te ontmoeten en te praten over hun levens- en geloofsvragen.
De deelnemers brengen zelf hun gespreksonderwerpen in. Wij komen iedere laatste
woensdagavond van de maand van 19:30-21:30 uur bij elkaar in huiselijke kring. Nieuwe jonge
mensen die willen kennismaken zijn van harte welkom.
Aanmelden belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ds. Evelyn Quaak,
pastor@hetkruispunt.org
Na aanmelding ontvang je een link voor de Zoom-sessies.
Donderdag 27 januari, 20:00 uur. Vervolg online gespreksavonden over 'Het geschenk'
van Edith Eger. Protestantse Gemeente Breda & Augustinus parochie
Eind 2020 kwam het boek ‘Het geschenk – 12 lessen die je leven kunnen redden’ uit. Schrijfster is
de Amerikaanse psychologe en Holocaust overlever, Dr. Edith Eger. Zij schreef deze praktische gids
om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve
gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen
uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten 'Het geschenk'. In dit boek leer je om je slechtste
momenten te zien als je beste leermeester en vind je vrijheid door de kracht die erin zit. Juist in
deze coronatijd waarin we ons vaak opgesloten voelen, leert ze ons inzien dat wat er met ons
gebeurt uiteindelijk niet het belangrijkste is, maar wat we ermee doen. Het boek bevat
interessante aanknopingspunten om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In de donkere dagen
van januari organiseren we een aantal online gespreksavonden.
Vervolgdata: wellicht volgt nog een vervolgavond.
Aanmelden: mail naar media@pknbreda.nl. We werken met Zoom. Na opgave ontvangt u, kort
voor de gespreksavond, een mail met de link en nadere instructies.
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Donderdag 28 januari, 19:30 – 21:30 uur. Start cursus ‘Uitdagingen van de wereldkerk’.
Sint Franciscus Centrum van het Bisdom Breda. Sint Antoniuskathedraal, Sint
Jansstraat 8
Door de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021 is de gehele cursus voorlopig opgeschort.
Vrijdag 29 januari, 12:30 – 13:00 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk
Breda
Er is geen middaggebed vanwege de nu geldende lockdown. De Grote Kerk is gesloten.
Week 5:
Maandag 1 februari, 19:45 uur. Praktische leergang christelijke meditatie. Protestantse
Gemeente Prinsenbeek, Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek
Vanwege Corona opgeschoven naar maandag 1 maart.
Dinsdagavond 2 februari, 20:00 - 21:15 uur. Johannesgroep – zinvol leven voor
dertigers! Online
Wij zijn een open groep van dertigers uit de Protestantse Gemeente Breda. Meestal zijn we met
ongeveer 7 deelnemers, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Om de zes weken komen
we bij elkaar en praten over geloofs- en zinsvragen. Hoe kan je geloof handen en voeten geven?
Hoe geef je zingeving een plek in je gevulde leven?
Om 20:00 uur entree via Teams of Zoom, 20:15 uur start gesprek. Rond 21:15 uur ronden we het
gesprek af. Als Corona voorbij is treffen we elkaar graag weer thuis bij een van de
deelnemers. Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Saskia van Meggelen
(06-22576592 | saskiavanmeggelen@gmail.coml). Je bent van harte welkom!
Woensdag 3 februari, 19:30 – 21:30 uur. Start Geloofscursus – Module III: Liturgie en
Sacramenten. Sint Franciscus Centrum van het Bisdom Breda
Door de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021, is de gehele cursus voorlopig opgeschort.
Donderdag 4 februari, 19:30 – 21:30 uur. Tweede bijeenkomst cursus ‘Uitdagingen van
de wereldkerk’. Sint Franciscus Centrum van het Bisdom Breda. Sint Antoniuskathedraal,
Sint Jansstraat 8
Door de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021 is de gehele cursus voorlopig opgeschort.
Vrijdag 5 februari, 12:30 – 13:00 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk
Breda
Er is geen middaggebed vanwege de nu geldende lockdown. De Grote Kerk is gesloten.
Week 6:
Maandag 8 februari, 15:00 uur. Start vervolg 'Gelijkenissen / parabels in de bijbel’:
jaarprogramma Remonstrantse Gemeente Breda
Door de verlenging van de lockdown in verband met de corona-epidemie t/m 9 februari 2021 is
deze bijeenkomst uitgesteld.
Maandag 8 februari, 20:00-21:30 uur (inloop: 19:45 uur). Het goede leven in de
theologie: Groen Geloven. Protestantse Gemeente Prinsenbeek. Online bijeenkomst
Start van twee avonden waarin we op zoek gaan naar wat we in de Bijbel en theologie kunnen
vinden over duurzaam leven aan de hand van het boek 'Groene Theologie' van Trees van
Montfoort. Het zal verrassend blijken dat je in de Bijbel al een heel andere omgang met de natuur
ziet, waar wij in de loop van de eeuwen verder bij vandaan geraakt zijn. De avonden worden
begeleid door Niels den Toom, theoloog en onderzoeker bij de PThU.
Aanmelden: tot 2 februari via verdieping@het kruispunt.org
Na aanmelding ontvangt u op de dag zelf een digitale link voor ZOOM, waardoor u op uw eigen
computer of tablet via beeld en geluid met elkaar kunt communiceren.
Maandag 8 februari, 19:30 – 21:30 uur. Tweede bijeenkomst cursus bijbellezen – het
evangelie van Marcus. Sint Franciscus Centrum van het Bisdom Breda (wordt ook online
aangeboden)
Deze avond is vanwege de nu geldende lockdown uitgesteld.
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Dinsdag 9 februari, 20:00 – 21:30 uur. Afsluiting online Poëzie workshop door Jesse
Laport: ontdek de dichter in jezelf! Iederal, Apostolisch Genootschap Breda
Voor poëzieliefhebbers, dichters, en schrijvers in de dop. Vang je woorden in poëzie en schrijf je
eigen gedicht. Stadsdichter Jesse Laport leert je in twee Zoombijeenkomsten de kneepjes van het
vak. Inclusief persoonlijke feedback op je eigen gedicht! Het thema is liefde.
Tijdens de eerste bijeenkomst geeft Jesse Laport je tips, trucs, en voorbeelden. Welke technieken
kun je gebruiken om een gedicht te schrijven? Welke kapstok? Na de eerste bijeenkomst schrijf je
je eigen gedicht. Vervolgens krijg je persoonlijk feedback. In de tweede en laatste sessie bespreek
je onder leiding van Jesse jouw schrijfproces, en draag je je gedicht voor. Jesse Laport (1991) is
schrijver, dichter, performer. In 2012 werd hij benoemd tot Stadsdichter van Arnhem.
Data en tijden:
26 januari: 1e online sessie (20:00-21:30 uur)
31 januari: stuur je gedicht naar Jesse Laport.
3 februari: je ontvangt feedback van Jesse
3 februari – 9 februari: herschrijf je gedicht aan de hand van de feedback.
9 februari: 2e online sessie (20.00-21.30 uur): draag je gedicht voor.
Praktische zaken: Groepsgrootte 5 – 15 personen
Aanmelden: via de site van Iederal.nl. Vanaf drie dagen voor aanvang van de sessie ontvang je
van ons de link voor de Zoombijeenkomst.
Woensdag 10 februari, 19:30 – 21:30 uur. Tweede bijeenkomst Geloofscursus – Module
III: Liturgie en Sacramenten. Sint Franciscus Centrum van het Bisdom Breda
Door de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021, is de gehele cursus voorlopig opgeschort.
Woensdag 10 februari, 20:00 – 21:00 uur. Online gesprek over ‘Dankbaar, het nieuwe
gelukkig zijn’. Apostolisch Genootschap Breda
Praat mee tijdens dit online gesprek over ‘Dankbaar, het nieuwe gelukkig zijn’. Dankbaarheid
maakt gelukkig. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Maar hoe word je dankbaarder? Is het te leren?
Kan iedereen dat? En waarvoor ben jij eigenlijk dankbaar? We gaan op zoek naar eigen
antwoorden. Wissel van gedachten met je online gesprekspartners. Laat je inspireren door de
ontmoeting. Vind samen de verdieping. Wij regelen de videoverbinding, een gespreksleider,
prikkelende vragen en je gespreksgenoten.
Meld je aan voor dit online gesprek. Wij sturen je een bevestigingsmail met een Zoom-link.
Kosten: € 5,-Aanmelden: via de site van Iederal.nl
Vrijdag 12 februari, 12:30 – 13:00 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk
Breda
Voorganger: ds. M. Wagenvoorde
Week 7:
Woensdag 17 februari, 20:00 – 21:30 uur. Voluit leven. Workshop Leiding nemen over je
leven. Apostolisch Genootschap Breda
Soms voel je je onvrij, in je leven, je gezin, je huwelijk, je financiën of je carrière. Wil jij je weer
vrij voelen? Vrij om jezelf te laten zien, om te zeggen wat je voelt, ziet en beleeft? Vrij om voluit te
leven? Ga dan met coach Jacqueline Wiener op ontdekkingsreis naar de diepere lagen in jezelf. Je
ontdekt dat daar zo veel moois te vinden is. En dat je daarmee zelf richting en kleur kunt geven
aan jouw leven. Tijdens de eerste Zoom-bijeenkomst inspireert Jacqueline je om ‘naar binnen’ te
gaan aan de hand van een aantal vragen. Wat kom je tegen, wat houdt je soms tegen, waar zit de
opening om je te bevrijden? Op een toegankelijke manier leer je hoe je zelf de regie kunt nemen
over jouw leven. Je krijgt handvatten om jouw natuurlijk leiderschap te ontwikkelen.
Na de eerste bijeenkomst maak je thuis een opdracht aan de hand van een eigen gekozen thema.
Tijdens de tweede Zoom-bijeenkomst deel je de uitkomsten met de andere deelnemers. Je
inspireert en leert van elkaar. Dat geeft een extra dimensie aan je eigen ontwikkeling. Jacqueline
geeft handvatten om aan de slag te gaan met andere thema’s die jij belangrijk vindt.
Jacqueline Wiener (1960) is executive coach met een rijke (levens)ervaring. In 2020 verscheen
haar boek: ‘De vrijheid om voluit te leven, De kracht van natuurlijk leiderschap’.
Praktische zaken:
• Houd pen en papier of een computer bij de hand om aantekeningen te maken;
• Groepsgrootte 5 – 12 personen.
Aanmelden: via de site van Iederal.nl. Vanaf drie dagen voor aanvang van de sessie ontvang je
een link voor de Zoombijeenkomst
Vervolg en slotbijeenkomst: 3 maart 20:00 – 21:30 uur
Kosten: € 39,--
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Donderdag 18 februari, 20:00-22:00 uur. Het goede leven in de bijbel. Protestantse
Gemeente Prinsenbeek. Online bijeenkomst
We lezen deze avond samen een Bijbelgedeelte volgens de methode van contextueel Bijbellezen.
Dit is een methode waarbij je het bijbelverhaal betrekt op je eigen verhaal en vervolgens aan de
slag gaat met daadwerkelijke verandering. Welke invulling geeft de tekst die we lezen aan 'het
goede leven' en wat betekent dit voor ons eigen leven?
Aanmelden: vóór 12 februari bij ds. Evelyn Quaak, pastor@hetkruispunt.org
Na aanmelding ontvangt u op de dag zelf een digitale link voor ZOOM, waardoor u op uw eigen
computer of tablet via beeld en geluid met elkaar kunt communiceren.
Donderdag 18 februari, 20:00 – 21:00 uur. Online gesprek over 'Jouw levenslessen'
Apostolisch Genootschap Breda
Levenslessen leren we allemaal. Vroeg of laat. Ben je je er bewust van? Welke belangrijke lessen
heb jij geleerd? Welke invloed hebben ze op jouw leven? Wie ben je er dankbaar voor? Welke les
wil jij graag doorgeven aan anderen?
Wissel van gedachten met je gesprekspartners. Inspireer elkaar. Vind samen de verdieping. Doe je
mee? Wij regelen de videoverbinding, een gespreksleider, prikkelende vragen en je
gespreksgenoten.
Kosten: € 5,Aanmelden en info: via de site van Iederal.nl. Vanaf drie dagen voor aanvang van de sessie
ontvang je een link voor de Zoombijeenkomst.
Vrijdag 19 februari, 12:30 – 13:00 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk
Breda
Voorganger: pastor B. Hulshof
Vrijdag 19 februari, 13:30 uur. Leergang Bijbel 2020-2022: Jozef. Docent Klaas Spronk.
Ekklesia Breda. Online bijeenkomst
In 2016 ging in Breda de Leergang Bijbel van start. Een vierjarige leergang waarbinnen 8
bijbelwetenschappers hun licht lieten schijnen op alle bijbelboeken. Omdat de vraag naar
bijbelstudie blijft, komt er een nieuwe Leergang, een tweejarige cursus, gestart in september 2020.
Het eerste jaar staat in het teken van grote verhaallijnen in de Tenach (de Joodse bijbel). Vier
bijbelwetenschappers nemen u mee in verhalen over grote namen: Abraham en Sara, Jakob,
Rachel en Lea, Jozef, Mozes en Jozua. Het tweede studiejaar behandelt de brieven van Paulus en
wordt geheel verzorgd door bijbelwetenschapper Alex van Heusden.
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. De 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.
Docenten: Alex van Heusden, Janneke Stegeman, Klaas Spronk en Mirjam Elbers. Zij zijn
deskundig op het gebied van bijbel en bijbelwetenschap.
Programma voorjaar 2021 (vervolg op 'Grote verhaallijnen in de bijbel'):
Vrijdag 22 januari 2021 en vrijdag 19 februari 2021: Jozef (docent: Klaas Spronk)
Vrijdag 19 maart en vrijdag 16 april 2021: Mozes (docent: nader in te vullen)
Vrijdag 28 mei en vrijdag 11 juni 2021: Jozua (docent: Alex van Heusden)
Deelname: U kunt intekenen voor twee jaar of voor één leerjaar. Binnen het eerste leerjaar (Grote
verhalen) kunt u ook intekenen per module. Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen.
Kosten: € 675 voor 2 leerjaren, dan wel € 350 voor een leerjaar. Per losse module (2
bijeenkomsten) € 100. Betalen in termijnen mogelijk. Prijzen zijn inclusief syllabi, koffie/thee.
Aanmelden: info@zinsverband.nl.
Informatie: Franck Ploum - info@zinsverband.nl
Het programma en de data voor de leergang najaar 2021 / voorjaar 2022 is te vinden op de
website van zinsverband.nl/
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