Oecumenisch Middaggebed voor vrede en verzoening.
Stiltekapel Grote Kerk Breda
In meer dan 200 kerken wereldwijd wordt dit gebed op vrijdag gebeden (www.coventryberaad.nl)
In september en oktober is de Grote Kerk gesloten. Wellicht vindt het middaggebed elders plaats.
Hierover wordt begin september besloten.
Geloofsverdieping, Kerk en Wereld en andere activiteiten van de lidkerken
van de Raad van Kerken Breda:
RK Kerk: https://sintfranciscuscentrum.nl/
Protestantse Gemeente Breda: https://www.pknbreda.nl/agenda
Protestantse Gemeente Ginneken: https://protestantsegemeenteginneken.nl/agenda.php
Evangelische Gemeente Jefta: http://www.jefta.org/
Apostolisch Genootschap Breda: https://www.apgen.nl/activiteiten/
Doopsgezinde Gemeente Breda: https://www.dgbreda.doopsgezind.nl/agenda#
Remonstrantse Gemeente Breda: https://rotterdam.remonstranten.nl/jaarprogramma/
Leger des Heils Breda: https://www.legerdesheils.nl/locatie/korpsbreda
Gespreksgroepen voor (jong-)volwassenen:
Donderdag (10:00-12:00 uur). ‘Leerling van Jezus’, gespreksgroep voor jongvolwassenen ‘Leerling van Jezus’. Ontmoetingsruimte Parochie Breda Centrum, Sint
Antonius kathedraal, Sint Janstraat 8, Breda
Meer informatie en aanmelden: door een mail aan Steven van Roode, info@parbc.nl. Je bent van
harte uitgenodigd!
Donderdagavond (19:30–21:00 uur). Sp!rit2, een gespreksgroep voor twintigers en
(begin-) dertigers. Om de drie weken in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda
Met een groep van eindtwintigers / begin dertigers komen wij elke 3 weken bij elkaar. Aan de hand
van een boekje praten we over wat ons bezighoudt en welke rol geloof daarin speelt.
Donderdag 22 september 19:30 uur begint ons nieuwe seizoen. We beginnen dan met het boek
‘Randfiguren’ van Johan Visser. Elke avond staat dan een bijbels randfiguur in de schijnwerpers. Zij
spelen in Gods verhaal een verrassende rol. Als buitenstaander hebben ze verrassend veel van God
begrepen en tonen de onverwachtse en genadige manier waarop God zijn weg onder de mensen
gaat. Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Ton van Prooijen (0629283935 | ds.vanprooijen@pknbreda.nl). Je bent van harte welkom!
Johannesgroep – zinvol leven voor dertigers! Om de zes weken. Thuis bij één van de
deelnemers
Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Saskia van Meggelen (06-22576592
| saskiavanmeggelen@gmail.com). Je bent van harte welkom!
Woensdagavond (20:00-22:00 uur). Onderweg met God, een open gespreksgroep van
vooral dertigers. Wekelijks. Evangelische gemeente Jefta Breda
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).
Woensdagavond (20:00 – 22:00 uur). ‘de Internationals Breda’, een open gespreksgroep
van dertigers. Evangelische Gemeente Jefta Breda
Als je interesse hebt om mee te doen, kun je mailen of bellen naar Johan Konings
(06-4016 7248 | konings_johan@hotmail.com).
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