Leerhuis en Verdieping
Leerhuis Jodendom
een introductie
Drie bijeenkomsten waarin we kennismaken met de
belangrijksten stromingen, elementen en gebruiken binnen het
jodendom.
Inleider is dr. Leo Mock
maandag 30 januari, 6 en 20 februari 2017
20.00 - 22.15 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda (Haagse Beemden)
kosten: € 40,aanmelden: info@zinsverband.nl

Introductie in de Islam
Islam en humaniteit in de nieuwe tijd
Bij wijze van introductie in de Islam verzorgt Enis Odaci een
leerhuis over de islam en de plaats van deze godsdienst in een
democratische en christelijke samenleving. Alle actuele
maatschappelijke, theologische en politieke vraagstukken
zullen aan bod komen. Thema’s per bijeenkomst:
Feit en fictie, beeld en realiteit;
Geschiedenis, kernfiguren en kernpunten;
Stromingen, richtingen en het Midden-Oosten;
Nederlandse islam, democratie en christendom.
Inleider Enis Odaci (humanislam.nl)
Data
Tijd
Kosten
Aanm.

Do. 16,23,30 maart en 6 april
14.00 - 16.15 uur – Mariastede, Theresiastraat 44, R’daal
20.00 – 22.15 uur – Lukaskerk, Tweeschaar 125, Breda
€50,- (kortingstarief €35,-)
info@zinsverband.nl

(leerhuis gaat door bij min. 25 deelnemers over beide locaties verspreid)

Leergang bijbel - module 2
Hexateuch
Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet
institutioneel of dogmatische gekleurde benadering van de
bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit
een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en
economisch.
De tweede module van het eerste leerjaar beslaat zes
bijeenkomsten, waarin vier docenten hun licht laten schijnen
op de zes boeken die samen de Hexateuch vormen. De
boeken worden behandeld in de volgorde van de joodse bijbel:
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua.

Onze Vader - Wat zeg je?
presentatie nieuwe boek van Franck Ploum
In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is
een gebed opgenomen dat in onze traditie het ‘Onze Vader’ is
gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de
christelijke traditie noemen. Het zit in onze genen.
Maar wat zeggen en bidden we eigenlijk? Wat betekenen grote
woorden als Vader, Hemel, Brood, Koninkrijk, Schuld? Welke
betekenis komt aan het licht wanneer we alle stof eraf halen en
ze vrij maken van dogmatiek?
In het nieuwe boek van Franck Ploum staat een aantal
beschouwingen waarin het Onze Vader geplaatst wordt in het
Grote Bevrijdingsverhaal van de hele bijbel en het verhaal over
Jezus Messias in het bijzonder. Daarnaast zijn rond de 10
belangrijkste kernwoorden teksten, gebeden en korte
meditatieve overwegingen opgenomen.
Zondag 19 februari - 12.30 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda
toegang vrij

Sabbat en haar betekenis
openbare studiedag Leergang bijbel
De sabbat heeft een bijzondere plaats in de joodse traditie. Het
is niet zo maar en vrije dag of een dag om naar synagoge of
kerk te gaan. Eerder is het een tegenbeweging tegen uitbuiting
en slavernij, die in die tijd aan de orde van de dag was. De
Tora last een sabbat in, dag van niet werken, dag van tot rust
komen voor vrijen en slaven, maar ook voor land en
materialen.
Bijbelwetenschappers Alex van Heusden en Egbert Rooze
nemen ons mee in de betekenis en diepere lagen van de
Sabbat.
Deze studiedag maakt deel uit van de Leergang Bijbel, maar is
voor iedereen - student aan de leergang of niet - toegankelijk.
(www.bureaumamre.nl )
Zaterdag 10 juni 2017
10.00 - 17.00 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda
deelname: €50,- (incl. koffie/thee en lunch)
aanmelding loopt via Bureau Mamre Dordrecht.
info@bureaumamre.nl
Programma i.s.m. Bureau Mamre

Bewustwording en Engagement

Docenten zijn de bijbelwetenschappers: Alex van Heusden,
Egbert Rooze, Janneke Stegeman, Klaas Spronk.

Internationale dag tegen mensenhandel

vrijdag 16/12, 20/1, 17/2, 24/3, 21/4 19/5
13.30 – 17.00 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda
Kosten: €300,-

8 februari is door Paus Franciscus uitgeroepen tot
internationale gebedsdag tegen mensenhandel.

aanmelding loopt via Bureau Mamre Dordrecht.
info@bureaumamre.nl
Programma i.s.m. Bureau Mamre

Uitgebreide informatie over alle
programma’s vindt u op onze website
www.zinsverband.nl

gebedsviering - documentaire - gesprek

Om 19.30 uur is er een korte gebedsviering. Aansluitend kijken
we naar een documentaire van Renate, het internationale
netwerk van religieuzen tegen mensenhandel en gedwongen
prostitutie. Onder deskundige leiding van Ivonne van de Kar
(zusterwerk en voorheen SRTV - stichting religieuzen tegen
vrouwenhandel) is er een nagesprek.
Woensdag 8 februari 2017 - 19.30 - 22.00 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda
deelname: vrije gave
aanmelden info@zinsverband.nl
Programma i.s.m. Zusterwerk

Project “Hart voor de zorg”
Heelheid in gebrokenheid
Over de zoektocht naar identiteit
Wie een mens is wordt bepaald door zijn afkomst (wortels) en
door wat hij meemaakt (groei). Hoe een mens naar zichzelf
kijkt wordt mede bepaald door anderen. Door het vertellen van
levensverhalen, door daarnaar te luisteren en op te reageren
ontdekken mensen meer en meer wie zij (ten diepste) zijn en
waartoe zij bestemd zijn.
In 4 bijeenkomsten wordt aan de hand van creatieve
werkvormen een zoektocht gegaan naar identiteit. Zou dat
misschien tot ervaringen van heelheid (in gebrokenheid)
leiden?
Begeleiding: Thea Sprangers en Rikie Bansbergen
Donderdag 11 mei - 18 mei – 1 juni en 8 juni
tijd 20.00 – 22.00 uur
Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, te Breda
Kosten €50,Aanmelden: info@zinsverband.nl

Schoonheid en Bezinning
De weg naar binnen
leren mediteren vanuit Bijbelse inspiratie
Dorothé Sölle was als theologe zeer betrokken op de
samenleving, maar ze schreef ook De Heenreis. Daar pleit ze
voor een reis naar binnen. Aandacht voor de bron van liefde en
voor je eigen licht en donker, maakt je vaardig om met
hernieuwde kracht te gaan op de weg naar vrede. Iemand
noemde dit de langste reis die een mens maken kan.
Graag neem ik - Mirjam Dirkx - je mee op een etappe van deze
reis. Het wordt een dag met: verstilling, aandachtige
lichaamsoefeningen, inleiding en gesprek.
Begeleiding: Mirjam Dirkx, geestelijk begeleider
zaterdag 18 februari 2017
van 10.00u tot 16.00u
Priorij Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout
(een vervolg van drie dagen hoort tot de mogelijkheden)

Kosten €55,- (incl. soep/koffie/thee – verdere lunch zelf meenemen).
Aanmelding vóór 8 januari 2017
info@zinsverband.nl
Minimum aantal deelnemers: 6
Programma i.s.m. De Levensboom

Ubi Caritas
Witte Donderdagconcert
Het is inmiddels een traditie dat kamerkoor Renasciate o.l.v.
dirigent Jerry Korsmit op Witte Donderdag een meditatief
concert verzorgt.
Dit jaar brengt het kamerkoor onder de titel 'Ubi Caritas'
o.a. de volgende werken (onder voorbehoud):
Ola Gjeilo - Ubi Caritas
G. de Machaut - delen uit de Messe de nostre Dame
W. Byrd - Ave Verum
H. Strategier - 3 O-antifonen
Donderdag 13 april 20.00 - 21.30 uur
Waalse Kerk, Catharinastraat 83b, Breda
toegang vrije gave

Wintergasten
Serie van vier zondagmiddagen in de Lutherse Kerk, waarop
Franck Ploum in gesprek gaat met bekende en minder
bekende schrijvers op gebied van theologie, religie, zingeving,
literatuur of sociaal maatschappelijke thema's.
Vier gesprekken over hun leven en werk, over
drijfveren, boeken, muziek, kunst en engagement.
Rosita Steenbeek
schrijver en auteur essay Maand van de Spiritualiteit 2017
zondag 12 februari - 15.00-17.00 uur
Marian Geurtsen
liturgist, ritueel specialist, gehuwd met een transgender
zondag 5 maart - 15.00-17.00 uur
Thomas Quartier
Theoloog, schrijver en Benedictijner monnik
zondag 12 maart - 15.00-17.00 uur
Huub Oosterhuis
dichter, theoloog, bijbelvertaler, kerkvernieuwer
zondag 26 maart – 15.00-17.00 uur
Praktische info:
Lutherse Kerk, Veemarkstraat 11, Breda
entree: € 7,50 (of €25,- voor alle vier de wintergasten)
Kaarten vooraf via De Vrije Boekhandel
of op de dag zelf bij de ingang.
De serie wintergasten is een samenwerking met de
Vrije Boekhandel Breda.

Aanbod partners
Spirit in Roosendaal
Speciaal programma in het kader van het Lutherjaar
1 februari Opening expositie Luther en de Boekdrukkunst
2 februari De film ‘Luther’ (met nagesprek)
19 februari Luther Amuse (zingen, eten, kijken, praten)
www.spiritinroosendaal.nl

Vrijzinnig centrum Breda
Programma Remonstranten in Lutherse Kerk Breda
Maandag 13 februari 2017, 19.30 uur
Filmcafé - Le tout nouveau testament
In deze film van Jaco van Dormael, met Benoît Poelvoorde en
Catherine Deneuve, wordt verteld dat naast het Oude en het
Nieuwe Testament ook een Derde Testament in omloop is.
Daarin blijkt God, samen met vrouw en kind, in Brussel
woonachtig te zijn.

Maandag 27 mei 2017, 19.30 uur:
Govert Jan Bach ~ Matthäuspassion
De spreker - Bachkenner en familielid van – is pastoraal
psycholoog en werkte in de GGZ (Valeriuskliniek te
Amsterdam). Muziek zette hij in als therapie.

Maandag 24 april 2017, 19.00 uur
Filmcafé - Mustang
Prachtige film van de Turkse regisseur Deniz Gamze Ergüven
(2015) Regie: Deniz Gamze Ergüven
In een dorpje in het noorden van Turkije wonen Lale en haar
vier zussen. Plotseling verandert hun huis in een gevangenis.
Alles wat ze mogen is huishoudelijk werk te verrichten terwijl
ze zo graag naar school zouden willen. De familie begint
huwelijksplannen voor de meisjes te smeden.

‘Traditie is niet het aanbidden van as
maar het doorgeven van vuur’
Gustav Mahler

Programma
winter/voorjaar 2017
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Bijbelse Leergang Module 2 (2)
Leerhuis – Introductie Jodendom (1)
Leerhuis – Introductie Jodendom (2)
Internationale dag tegen mensenhandel
Wintergasten: Rostia Steenbeek
Leerhuis – Introductie Jodendom (3-slot)
Bijbelse Leergang Module 2 (3)
De weg naar Binnen – meditatiedag Catharinadal
Boekpresentatie: Onze Vader. Wat zeg je?
Wintergasten: Marian Geurtsen
Wintergasten: Thomas Quartier
Leerhuis – Introductie in de Islam (1)
Leerhuis – Introductie in de Islam (2)
Bijbelse Leergang Module 2 (4)
Wintergasten: Huub Oosterhuis
Leerhuis – Introductie in de Islam (3)
Leerhuis – Introductie in de Islam (4-slot)
Ubi Caritas - Witte Donderdag concert
Bijbelse Leergang Module 2 (5)
Heelheid in gebrokenheid (1)
Heelheid in gebrokenheid (1)
Bijbelse Leergang Module 2 (6)
Heelheid in gebrokenheid (3)
Heelheid in gebrokenheid (4)
Studiedag – Sabbat en haar betekenis

Praktische informatie
Alle informatie, locaties, programmabeschrijvingen en
eventuele wijzigingen vindt u op www.zinsverband.nl en
www.ekklesiabreda.nl

Aanmelden voor programma’s
info@zinsverband.nl
www.zinsverband.nl

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Zinsverband en de Ekklesia Breda hebben een digitale nieuwsbrief. U kunt
voor beide inschrijven, of voor één van beide, via de websites.

Volg ons op Facebook
Zowel de Ekklesia Breda als Zinsverband hebben een eigen
Facebookpagina. Like ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws,
fotoverslagen van activiteiten en mededelingen.

Ekklesia Breda
Alle vieringen 10.30 uur
Lutherse Kerk Veemarktstraat 11
Breda (tenzij anders vermeld)
Serie: Liederen
Zondag 15 januari – lied van Simeon
Zondag 5 februari – lied van de mensenzoon

Serie: Oervloed
Zondag 19 februari – deze wereld
Zondag 5 maart - dit volk
Zondag 19 maart – deze mens
Zondag 2 april - toekomst

Goede Week en Pasen
Vrijdag 14 april – 19.30u
Zondag 16 april – 10.30u
(Witte Donderdagconcert zie Zinsverband)

Serie: Grote woorden
Zondag 7 mei - Genade
Zondag 21 mei - Voorzienigheid
Zondag 4 juni – Heilige Geest
Zondag 18 juni – Lichaam en Bloed
Slotviering seizoen 2016-2017
Zondag 2 juli
------------------

Kennismaking met de Ekklesia
Een paar keer per jaar organiseren we
direct na de zondagsviering een moment
waarop mensen die nieuw zijn in de
Ekklesia iets meer kunnen horen over
ontstaan, opzet en doelstelling van de
Ekklesia. Iedereen welkom!
Zondag 5 februari
Zondag 7 mei
---------------

Pastorale vragen of gesprek
Voor vragen van pastorale aard of wanneer
u een gesprek wilt, kunt u contact
opnemen met Franck Ploum:
06-48713792 / info@ekklesiabreda.nl

Steun de Ekklesia Breda

Adresgegevens
Stichting Zinsverband
Stadserf 3, 4811XS Breda
info@zinsverband.nl
www.zinsverband.nl

Agenda

Stichting Ekklesia Breda
Stadserf 3, 4811XS Breda
info@ekklesiabreda.nl
www.ekklesiabreda.nl

Zinsverband en Ekklesia Breda
zijn mogelijk mede dankzij
Diverse religieuze orden en congregaties
Anonieme fondsen
Particuliere giften

De Ekklesia Breda is een
zelfstandige Stichting met een ANBI
status.
Stichting Ekklesia Breda
NL75 TRIO 0390391387
(Triodosbank)

Word vriend
Vrienden maken Zinsverband en de
Ekklesia Breda mogelijk. Uiteraard
wordt uw vriendschap gewaardeerd
en beloond. Kijk voor alle
mogelijkheden op onze websites
www.zinsverband.nl of
www.ekklesiabreda.nl

