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

Programma
winter/voorjaar 2018

Leergang Bijbel
studiejaar 2 – module 4
In februari start de Leergang Bijbel met de vierde
module. U kunt instromen!
Module 4 bestaat uit de boeken:
Ezechiël, Ezra en Nehemia, kleine profeten, Job en
Prediker.
Docenten: Annemarieke van der Woude, Klaas Spronk,
Egbert Rooze, Alex van Heusden.
Data
Tijd
Locatie
Deelname

vrijdag 16/2, 16/3, 20/4 en 18/5
13.30 – 17.30 uur
Lutherse Kerk, Stadserf 3, Breda
€200,- (geen vriendenkorting van toepassing)

Aanmelden!
i.s.m. Bureau Mamre, Dordrecht

Leerhuis
Johannesevangelie
Vijf bijeenkomsten over het evangelie volgens
Johannes.
Johannes heeft in dit leerhuis zijn twee voeten op de
grond. Hij is maatschappelijk betrokken en weet wat er
misgaat. Zowel wat betreft de Romeinen, als zij die
meeheulen met deze machthebbers.
Dit leerhuis wordt verzorgd door bijbelwetenschapper
Egbert Rooze
Data
ma 29 januari, 5,19,26 februari en 5 maart
Tijd
20.00 - 22.15 uur
Locatie Lukaskerk, Tweeschaar 125, Breda
Deelname € 50 (vriendenkorting van toepassing)

Bijbellunch
Laagdrempelige lunchbijeenkomsten rond
bijbelverhalen.

Aanmelden!

Maandelijkse bijeenkomst rond lunchtijd
om met elkaar te eten en in gesprek te
gaan over een bijbelverhaal.
Breng zelf je lunch mee.
Koffie/thee/melk/jus is aanwezig
Het verhaal is steeds een verrassing.
Begeleiding: Franck Ploum
Data
Vrijdag 12 januari
9 maart, 13 april, 25 mei

Als God slechts leegte is
‘lotgenoten’ groep
Steeds meer mensen ervaren leegte
wanneer ze nadenken over het
bestaan van God. Het wegvallen van
oude beelden heeft voor veel mensen
niets nieuws gebracht,
maar verlies opgeleverd
en leegte achtergelaten.

Locatie

Lutherse Kerk,
Stadserf 3, Breda
Tijd
12.00 – 13.30 uur
Deelname vrije gave

Een gespreksgroep voor
‘lotgenoten’. Niet om te
discussiëren of elkaar te
overtuigen, maar om
ervaringen te delen.

Loop binnen!

Aanmelden voor leerhuizen: info@zinsverband.nl
Meer programma-info: www.zinsverband.nl
Vriendenkorting
Op sommige programma’s is vriendenkorting van toepassing.
Mensen die financieel bijdragen aan de voortgang van de
Ekklesia Breda en Zinsverband mogen hier zelf gebruik van
maken of de korting terugschenken voor de deelname van
iemand met een smalle beurs.
Meer informatie en kortingstarieven op www.ekklesiabreda.nl

Franck Ploum reikt een tekst aan om
het gesprek op gang te brengen.
Datum
Tijd

Vrijdag 26 januari
14.00 – 15.30 uur

Locatie

Lutherse Kerk,
Stadserf 3, Breda

Deelname

vrije gave

Aanmelden!

Openbare studiedag

La fille inconnue

De psalmen

Film en gebedsviering

De 'afdeling' Geschriften in de Joodse
bijbel opent met het boek Psalmen.
150 indringende teksten waarin het
gehele mensenleven verdicht wordt.
Van moord, wraak en klaagzang tot
liefkozing, eer en lofzang, alles komt
voorbij, ons hele leven.
Tijdens deze studiedag verzorgen
de bijbelwetenschappers Alex van
Heusden en Jo Beckers ieder twee
colleges van elk 90 minuten over de psalmen.
(Totaal dus vier colleges van 90 minuten).
Thema’s die aan de orde komen: Inleiding in de psalmen,
De psalmen als lyrische Thora, De psalmen als poëzie,
Psalm 114 en het Klein Hallel.
Deze studiedag maakt deel uit van de Leergang Bijbel,
maar is voor iedereen - student aan de leergang of niet toegankelijk.
Datum
Tijd
Locatie
Deelname

Zaterdag 9 juni 2018
9.30 – 16.30 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
€50,- (incl. syllabus, koffie/thee en lunch)
geen vriendenkorting van toepassing
Aanmelden!

Internationale gebedsdag tegen
mensenhandel
Filmavond met voor- en nagesprek onder leiding
van theoloog en filmkenner Marjeet Verbeek
(Spirit in Roosendaal).
In het kader van de internationale gebedsdag
tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie.
Voorafgaand aan de film is er - voor wie wil - een
korte gebedsviering in de kerkzaal.
Film - La fille inconnue
Huisarts Jenny speurt erop
los in La fille inconnue
van de gebroeders
Dardenne. Niet naar de
diagnose van een ziekte,
maar naar een naam:
die van het vermoorde
meisje dat zij geen hulp
bood toen het had gekund.
Datum
Tijd

Donderdag 8 februari 2018
19.30u gebedsviering
20.15 uur film
Lutherse Kerk Breda
gebedsviering in kerkzaal
film in de crypte

Locatie

i.s.m Bureau Mamre, Dordrecht
toegang

Een innerlijke reis

vrije gave

i.s.m. Spirit in Roosendaal en Zusterwerk

Dag Hammarskjöld
Vrije en biografische teksten
Dagboekfragmenten uit ‘Merkstenen’
Muziek van Grieg en Satie
10 april 2018 is het 65 jaar geleden dat de Zweedse
diplomaat Dag Hammarskjöld gekozen werd tot SecretarisGeneraal van de VN. De teksten in zijn dagboek Merkstenen
tonen aan dat streven naar innerlijke rijpheid basis kan zijn
voor onbaatzuchtige dienstbaarheid en leiderschap.
Teksten
Piano
hobo
Datum
Tijd
Locatie

Franck Ploum
Jetje van Wijk

Witte Donderdagconcert
Het is inmiddels een traditie dat kamerkoor
Renasciate o.l.v. dirigent Jerry Korsmit op Witte
Donderdag een meditatief concert verzorgd.
Datum
Tijd
Locatie
Breda

donderdag 29 maart
20.00 – 21.15 uur
Waalse Kerk, Catharinastraat 83

toegang vrije gave
Loop binnen!

dinsdag 10 april 2018
20.00 – 21.30 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Entree vrije gave
Loop binnen!

‘Licht en liefde onstuitbaar’
e

project in het kader van 50 verjaardag Franck Ploum

zondag 4 maart 2018 - Lutherse Kerk
Uitvoering Pinkstercompositie ‘Licht en liefde onstuitbaar’
tekst Franck Ploum – muziek Arjan van Baest en Tom Löwenthal
Tevens presentatie van de CD met 14 liturgische liederen en de
pinkstercompositie, allen met tekst van Franck Ploum en composities
van Tom Löwenthal en Arjan van Baest.

Ekklesiaviering – lunch – uitvoering – CD – borrel
Meer informatie over programma en aanmelden
volgt in aparte folder

Agendaoverzicht Zinsverband
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Bijbellunch (Franck Ploum)
Als God slechts leegte is (gespreksgroep)
Leerhuis Johannesevangelie 1 (Egbert Rooze)
Leerhuis Johannesevangelie 2 (Egbert Rooze)
Leergang Bijbel – Ezechiël (Annemarieke van der Woude)
Leerhuis Johannesevangelie 3 (Egbert Rooze)
Leerhuis Johannesevangelie 4 (Egbert Rooze)
Licht en liefde onstuitbaar – uitvoering en presentatie
Leerhuis Johannesevangelie 5 (Egbert Rooze)
Bijbellunch (Franck Ploum)
Leergang Bijbel – Ezra en Nehemia (Egbert Rooze)
Witte Donderdag concert (Kamerkoor Renasciate)
Innerlijke reis – Dag Hammarskjöld (muziek/tekst)
Bijbellunch (Franck Ploum)
Leergang Bijbel – kleine profeten (Klaas Spronk)
Bijbellunch (Franck Ploum)
Studiedag Psalmen (diverse docenten)

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.

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

Word vriend en steun ons
Vrienden dragen bij aan de lopende kosten
van de Ekklesia Breda en het
leerhuisprogramma Zinsverband.
De Ekklesia Breda en Zinsverband zijn
zelfstandige stichtingen met ANBI status

Agenda

Ekklesia Breda
Alle vieringen 10.30 uur
Lutherse Kerk Veemarktstraat 11
Breda (tenzij anders vermeld)
Serie: ‘Johannes evangelie’
zondag 21 januari 2018 - 10.30 uur
Johannes 6 Broodverhalen
zondag 4 februari 2018 - 10.30 uur
Johannes 11,1-45 Lazarus
zondag 18 februari 2018 - 10.30 uur
Johannes 11,46-54 De collaborateurs
zondag 4 maart 2018 - 10.30 uur
Johannes 15,26-16,15 Het komende uur
zondag 18 maart 2018 - 10.30 uur
Johannes 17,1-26 Messiaanse eenheid
Goede Vrijdag 30 maart 2018 - 19.30 u
Johannes 18-19 Lijdensverhaal
Paaszaterdag 31 maart 2018 – 21.00 u
Johannes 20 Paasnacht
zondag 15 april 2018 - 10.30 uur
Johannes 20,1-18 Jezus en Maria
zondag 6 mei 2018 - 10.30 uur
Johannes 20,19-30 Jezus en Thomas

Slotserie
zondag 20 mei 2018 - 10.30 uur
Licht en liefde onstuitbaar – Pinksteren
zondag 3 juni 2018 - 10.30 uur
Johannes 7-15 - zeven ‘Ik ben’ woorden
zondag 17 juni 2018 - 10.30 uur
Jacobusbrief - Daden van geloof
zondag 1 juli 2018 - 10.30 uur
slotviering seizoen
------------------

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 21 februari 2018
Zondag 6 mei 2018
---------------

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

Stichting Ekklesia Breda
NL75 TRIO 0390391387 (Triodosbank)

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

