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Door mogelijke aanscherpingen van het Corona beleid kunnen activiteiten 

vervallen. Houd de berichtgeving in de gaten en raadpleeg het web 
 
De gespreksgroepen voor (jong-)volwassenen gaan gewoon door, zij het nu online. 
Belangstelling? Je bent van harte welkom om aan te sluiten: 
1. In de voetsporen van Paulus; vervolg van de serie bijeenkomsten ‘Leerling van 

Jezus’. Gespreksgroepen voor jong-volwassenen. Ontmoetingsruimte Parochie Breda 
Centrum, Sint Antonius kathedraal, Sint Janstraat 8, Breda 
Oktober vorig jaar zijn twee groepen gestart met een nieuwe serie maandelijkse bijeenkomsten 
gestart om te ontdekken hoe een leven als leerling van Jezus te leiden. Eén groep komt op de 
donderdagmorgen bij elkaar en een andere groep op de vrijdagavond. In deze nieuwe ronde 
laten we ons aanspreken door de apostel Paulus. Onderbroken door de lockdown pakken we 
(hopelijk) op 25/26 februari de draad weer op. 

Paulus richt zich in zijn brieven tot de jonge christelijke gemeentes en stipt allerlei vragen en 
praktische zaken aan. Hij bemoedigt ze om in de voetstappen van Jezus te treden: “Weest mijn 

navolgers, zoals ik het ben van Christus.” (1 Kor. 11, 1). We lezen met elkaar een stuk uit een 
brief van Paulus, waarna een korte uitleg. Daarna bespreken we aan de hand van concrete 
vragen met elkaar wat de woorden van Paulus voor ons eigen geloofsleven betekenen. 
Voorjaar 2021 zijn naast de bijeenkomst op 25/26 februari nog bijeenkomsten gepland op 

25/26 maart, 22/23 april, 20/21 mei en 17/18 juni. Aanmelden kan door een e-mail te sturen 
naar Steven van Roode (info@parbc.nl). 

2. Onderweg met God, een open gespreksgroep van vooral dertigers. Wekelijks. 
Evangelische gemeente Jefta Breda 
We zijn een huisgroep van (jong) volwassenen. We kijken over kerkmuren heen en samen zijn 
we continue onderweg met God. Elk seizoen is er een thema dat als een soort rode draad door 
de samenkomsten heen loopt. Dit seizoen is het thema: Gods stem verstaan. De invulling per 

avond wisselt. Meestal verzorgen we zelf de invulling, bijvoorbeeld met een thema of een 
gebedsavond. We komen wekelijks bij elkaar, op woensdagavond van 20:00 tot ongeveer 
22:00 uur. Vanwege Covid-19 digitaal via Teams, maar normaliter komen we bij fysiek bij 

elkaar op wisselende locaties. 
Als je interesse hebt om mee te doen, kun je mailen of bellen naar Tanja Heeren (06-4024 
1070 | tanjaheeren@live.nl) of Sören van Vugt (+32 474 32 02 59 | s_vvugt@hotmai.com). 

3. De Internationals Breda, een open gespreksgroep van dertigers. Wekelijks 

Evangelische Gemeente Jefta Breda 
Wij zijn een open huisgroep. We hebben verschillende achtergronden, niet alleen qua kerkelijke 
achtergrond maar ook cultureel. Er zitten verschillende nationaliteiten in de groep. Normaliter 
komen we wekelijks bij elkaar, bij iemand thuis en op wisselende locaties. Nu vanwege Covid-
19 online en eenmaal per twee weken. We komen op woensdagavond tussen 20:00 en 22:00 
uur bij elkaar. We lezen samen een stuk uit de Bijbel, wat daarna uitgediept wordt, gevolgd 

door een gesprek erover. Als de Corona beperkingen weer worden opgeheven en we weer 
wekelijks bij elkaar komen hebben we twee keer per maand een Bijbelstudie, 1 keer per maand 
een thema-avond en 1 keer per maand een leuke activiteit. 
Als je interesse hebt om mee te doen, kun je mailen of bellen naar Johan Konings 
(06-4016 7248 | konings_johan@hotmail.com). 

4. Sp!rit2, een gespreksgroep voor twintigers en (begin-) dertigers. Om de drie weken. 
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda (tijdens lock down via Zoom) 

Wij komen elke drie weken bij elkaar. 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). 
Meestal zijn we met zo’n 7-8 deelnemers. Dit jaar lezen we het Bijbelboek Marcus aan de hand 
van het boek Marcus voor iedereen van Tom Wright (in coronatijd via Zoom). Voor meer 
informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Ton van Prooijen (06-29283935 | 
ds.vanprooijen@pknbreda.nl). 

5. Johannesgroep – zinvol leven voor dertigers! Om de zes weken Online tijdens 
lockdown 
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? 

Na aanmelding krijg je een Zoom-link. Om 20 uur entree via Teams of Zoom, 20.15 start 
gesprek. Rond 21.15 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). 
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6. 'Maandag gaan we naar het werk'. Gespreksgroep voor dertigers en veertigers. Eens 
per maand. Protestantse Gemeente Ginneken 
Eens in de maand komen we bij elkaar. Meestal op donderdagavond, bij één van de 
deelnemers, of in Mariëndal. We zijn met z'n zessen en komen uit Breda en Ulvenhout. De 
gesprekken gaan over wat ons op dat moment bezig houdt. Ervaringen thuis, op het werk, in 
familie of gezin. Dit jaar lezen we een boekje over de betekenis van de Bergrede voor het 
dagelijks leven: 'Maandag gaan we naar het werk'. Het nodigt uit om na te denken over 

waarden die we hanteren en keuzes die we maken. 
Voor meer informatie en aanmelden: ds. Eward Postma 
(predikant@protestantsegemeenteginneken.nl, 076-560 5682) 

7. ‘Geloven-Nu’, gespreksgroep over leven en eigentijds geloven voor jongeren van 18-
25 jaar. Eenmaal per zes weken. 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. 
8. Focusgroep - Ontmoeting 25-35 jaar. Eenmaal per maand. 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. 

Aanmelden belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ds. Evelyn Quaak, 
pastor@hetkruispunt.org 
Na aanmelding ontvang je een link voor de Zoom-sessies. 

 
 

Themabijeenkomsten, cursussen, muziek en film: 
 
Week 15: 
Dinsdag 13 april 2021, 20:00 tot 21:15 uur. Tweede bijeenkomst Lectio Divina 
‘Handelingen’: Online geloofsgesprek in kleine groepen. Sint Franciscuscentrum van het 
Bisdom Breda 
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert tussen Pasen en 

Pinksteren 2021 een reeks van geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen 
der Apostelen. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Katholieke Bijbelstichting. Zeven online avonden van 20:00 – 21:15 uur onder leiding van diaken 

Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda. Hij is exegeet, doceert aan de Priester- en 
Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting en 
van het Bisdom Breda. 
De cursus is bedoeld voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale 

beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde. Met name is de 
cursus aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus als mogelijkheid 
tot vervolg hierop. En verder ook voor hen die bijvoorbeeld in hun parochie, een kleine groep 
rondom de Heilige Schrift, een Bijbelgroep, willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep 
kan, na afloop van de reeks, op locatie een instructie of training worden verzorgd. 
De Kerk leest tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen der Apostelen. Het boek gaat over 

het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. We maken kennis met het leven van de 
eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de 
omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze 
tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. 

Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen 
en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het 
vervullen van onze opdracht. 

Data en tijden: zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20:00-21:15 uur 6 april, 13 april en 
20 april (dinsdagavonden), woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei en dinsdagavonden 11 
en 18 mei. Online via Zoom. 
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Aanmelden: door invullen van het inschrijfformulier op https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming 

deze pagina. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige gift is welkom, over te 
maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Lectio Divina Handelingen. 
 
Vrijdag 16 april, 12:30 – 13:00 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk 
Breda 
Er is geen middaggebed vanwege de verlenging van de lockdown t/m 20 april. De Grote Kerk is 
gesloten. 

 
Vrijdag 16 april, 13:30 – 17:30 uur. Tweejarige ‘Leergang Bijbel’; De grote verhalen uit 
de Tenach en de Brieven van Paulus. 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) Deze twee 
colleges worden online gegeven 

• Vrijdag 19 maart en vrijdag 16 april 2021: Mozes (docent: Mirjam Elbers) 
• 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/ 
 

 
Week 16: 
Dinsdag 20 april 2021, 20:00 tot 21:15 uur. Derde bijeenkomst Lectio Divina 

‘Handelingen’: Online geloofsgesprek in kleine groepen. Sint Franciscuscentrum van het 
Bisdom Breda 
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert tussen Pasen en 
Pinksteren 2021 een reeks van geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen 

der Apostelen. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Katholieke Bijbelstichting. Zeven online avonden van 20:00 – 21:15 uur onder leiding van diaken 
Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda. Hij is exegeet, doceert aan de Priester- en 
Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting en 
van het Bisdom Breda. 
De cursus is bedoeld voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale 

beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde. Met name is de 
cursus aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus als mogelijkheid 
tot vervolg hierop. En verder ook voor hen die bijvoorbeeld in hun parochie, een kleine groep 
rondom de Heilige Schrift, een Bijbelgroep, willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep 

kan, na afloop van de reeks, op locatie een instructie of training worden verzorgd. 
De Kerk leest tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen der Apostelen. Het boek gaat over 
het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. We maken kennis met het leven van de 

eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de 
omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze 
tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. 
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Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen 

en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het 
vervullen van onze opdracht. 
Data en tijden: zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20:00-21:15 uur 6 april, 13 april en 
20 april (dinsdagavonden), woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei en dinsdagavonden 11 
en 18 mei. Online via Zoom. 
Aanmelden: door invullen van het inschrijfformulier op https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming 
deze pagina. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige gift is welkom, over te 

maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Lectio Divina Handelingen. 
 
Donderdag 22 april, 20:00 uur (inloop 19:45). Het goede leven in de film, Green Book. 
Protestantse Gemeente Prinsenbeek, Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek 
Het drama rond een zwarte meesterpianist (Mahershala Ali) en zijn witte chauffeur (Viggo 
Mortensen), die in de jaren zestig samen voor een concerttour door het racistische zuiden van de 

VS rijden, kreeg in totaal drie Oscars, waaronder die van beste film in 2019.   

Green Book is een op feiten gebaseerde roadmovie, die contrasten toont maar vooral suggereert 
dat het allemaal wel goed komt. Deze film, die uitnodigt tot een glimlach, roept in onze tijd waarin 
racisme oplaait ook vragen op. 
Aanmelden vóór 19 april. Kosten: een vrijwillige bijdrage bij de uitgang 
 
Vrijdag 23 april, 12:30 – 13:00 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk 

Breda  
Voorganger: pastor Frans van Berkum. 
 
 
Week 17: 
Woensdag 28 april 2021, 20:00 tot 21:15 uur. Vierde bijeenkomst Lectio Divina 
‘Handelingen’: Online geloofsgesprekken in kleine groepen. Sint Franciscuscentrum van 

het Bisdom Breda 

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert tussen Pasen en 
Pinksteren 2021 een reeks van geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen 
der Apostelen. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Katholieke Bijbelstichting. Zeven online avonden van 20:00 – 21:15 uur onder leiding van diaken 
Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda. Hij is exegeet, doceert aan de Priester- en 

Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting en 
van het Bisdom Breda. 
De cursus is bedoeld voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale 
beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde. Met name is de 
cursus aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus als mogelijkheid 
tot vervolg hierop. En verder ook voor hen die bijvoorbeeld in hun parochie, een kleine groep 
rondom de Heilige Schrift, een Bijbelgroep, willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep 

kan, na afloop van de reeks, op locatie een instructie of training worden verzorgd. 
De Kerk leest tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen der Apostelen. Het boek gaat over 
het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. We maken kennis met het leven van de 

eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de 
omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze 
tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. 
Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen 

en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het 
vervullen van onze opdracht. 
Data en tijden: zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20:00-21:15 uur 6 april, 13 april en 
20 april (dinsdagavonden), woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei en dinsdagavonden 11 
en 18 mei. Online via Zoom. 
Aanmelden: door invullen van het inschrijfformulier op https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming 

deze pagina. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige gift is welkom, over te 
maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Lectio Divina Handelingen. 
 
Vrijdag 30 april, 12:30 – 13:00 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk 

Breda  
Voorganger: pastor Ben Hendriksen. 
 

 
Week 18: 
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Maandag 3 mei 2021, 20:00 tot 21:15 uur. Vijfde bijeenkomst Lectio Divina 

‘Handelingen’: Online geloofsgesprekken in kleine groepen. Sint Franciscuscentrum van 
het Bisdom Breda 
Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert tussen Pasen en 
Pinksteren 2021 een reeks van geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen 
der Apostelen. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Katholieke Bijbelstichting. Zeven online avonden van 20:00 – 21:15 uur onder leiding van diaken 
Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda. Hij is exegeet, doceert aan de Priester- en 

Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting en 
van het Bisdom Breda. 
De cursus is bedoeld voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale 
beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde. Met name is de 
cursus aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus als mogelijkheid 
tot vervolg hierop. En verder ook voor hen die bijvoorbeeld in hun parochie, een kleine groep 

rondom de Heilige Schrift, een Bijbelgroep, willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep 

kan, na afloop van de reeks, op locatie een instructie of training worden verzorgd. 
De Kerk leest tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen der Apostelen. Het boek gaat over 
het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. We maken kennis met het leven van de 
eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de 
omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze 
tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. 

Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen 
en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het 
vervullen van onze opdracht. 
Data en tijden: zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20:00-21:15 uur 6 april, 13 april en 
20 april (dinsdagavonden), woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei en dinsdagavonden 11 
en 18 mei. Online via Zoom. 
Aanmelden: door invullen van het inschrijfformulier op https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming 

deze pagina. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige gift is welkom, over te 

maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Lectio Divina Handelingen. 
 
Vrijdag 7 mei, 12:30 – 13:00 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk Breda  
Voorganger: Voorganger nog niet bekend. 
 


