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

Programma najaar 2017

Leergang Bijbel
studiejaar 2 – module 3
In september start de Leergang Bijbel
met het tweede studiejaar. U kunt instromen!
Het tweede leerjaar begint met
Module 3 – ‘Profeten’.
Docenten: Klaas Spronk, Janneke Stegeman,
Egbert Rooze, Alex van Heusden en Annemarie van
der Woude.
Data
Tijd
Locatie
Kosten:

vrijdag 15/9, 20/10, 17/11, 15/12 en 19/1
13.30 – 17.30 uur
Lutherse Kerk, Stadserf 3, Breda
€250,- (u kunt ook voor het hele 2e studiejaar
intekenen: Module 3 en 4 + studiedag €375,-)

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

Bijbellunch
Laagdrempelige lunchbijeenkomsten
rond bijbelverhalen.
Maandelijkse bijeenkomst rond lunchtijd
om met elkaar te eten en in gesprek te
gaan over een bijbelverhaal.

Leerhuis ‘Driestromenland’
Joden, christenen en moslims - 325-929
Vier bijeenkomsten over de ontwikkeling van de drie
'abrahamitische' religies.
Het jaar 325 markeert het begin van de alliantie die
het christendom aanging met het Romeins Imperium.
In het jaar 929 werd het kalifaat van Córdoba
gesticht.
Dit leerhuis wordt verzorgd door bijbelwetenschapper
Alex van Heusden
Data
Tijd
Kosten

do. 28 september, 5,12,19 oktober
14.00 - 16.15u en 20.00-22.15u
€50,- (vriendenkorting van toepassing)

Middag Mariastede, Theresiastraat 42, Roosendaal
avond Lukaskerk, Tweeschaar 125, Breda
Aanmelden!

Breng zelf je lunch mee.
Koffie/thee/melk/jus is aanwezig
Het verhaal is steeds een verrassing.
Begeleiding: Franck Ploum
Data
Vrijdag 3 november
Vrijdag 1 december
Vrijdag 12 januari
Tijd: 12.00 – 13.30 uur
Kosten: vrije gave
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

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.
Een gespreksgroep voor ‘lotgenoten’.
Niet om te discussiëren of elkaar te
overtuigen, maar om ervaringen te
delen.
Franck Ploum reikt bij elke bijeenkomst
een tekst aan om het gesprek op gang
te brengen.
Data
Vrijdag 24 november
Vrijdag 26 januari
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Kosten: vrije gave
Aanmelden!

De kracht van verbeelding

KUNST IN BARRE TIJDEN
Lezing in het kader van de landelijke vredesweek
Hoe bar de tijden ook zijn, kunst lijkt daar
niet onder te lijden. In tegendeel, volgens
de kunstenaar Armando gedijt zij juist
in barre tijden, gebruikt dan wel misbruikt
voor diverse doeleinden: propaganda,
verzet, verwerking misschien.
Tegelijkertijd is zij autonoom, los van staat en kerk, voorbij
goed en kwaad. Nutteloos als zij is, is ze wellicht des te
belangrijker.
Een lezing vol (ver)beelding.
Lezing door Yvonne Ploum
Kunsthistoricus en directeur
MOA | Museum Oud
Amelisweerd, Bunnik
Datum Maandag 25 september
Tijd
20.00 uur (einde 21.30u)
Locatie Crypte Lutherse Kerk
Toegang vrije gave
Loop binnen!
i.s.m Stichting Vredesweek Breda

MENSENRECHTENLEZING 2017

Waardoor wordt een mens
autonoom?
Spiritualiteit en ethiek in het denken van
Bisschop Ernst
Lezing door Toine van den Hoogen
In de vele artikelen die Mgr. H. Ernst (1917-2017) heeft
nagelaten komt steeds naar voren wat een mens
eigenlijk autonoom maakt. Deze inleiding laat zien hoe
diep ethiek en spiritualiteit in zijn denken verbonden
waren.
Toine van den Hoogen (1947) is emeritus hoogleraar van
de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek gaat
over economie, spiritualiteit en onze hedendaagse
verwoordingen van geloven.
lezing van ongeveer 45 minuten met aansluitend
nagesprek.
Datum
Tijd
Locatie
Toegang

Vrijdag 10 november 2017
15.00 uur (einde 16.30 uur)
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
vrije gave

Loop binnen!

CARLA VAN OS
Zullie en hullie kinderrechten
De derde mensenrechtenlezing Breda wordt gehouden
door Carla van Os. Zij is als onderzoeker kinderrechten
verbonden aan de RU Groningen.

“Kon uit de dood ik die ene doen keren”

Voorheen was ze werkzaam bij Stichting Vluchteling en bij
Defence for Children. In haar werk voor Defence for
Children kreeg ze landelijke bekendheid als woordvoerster
van de vluchtelingenjongen Mauro.

Ida Gerhardt

Liederen - gedichten - beeld
rond dood, liefde, verdriet en troost
Kathinka Minzinga (sopraan)
Monica de Heer (piano)
Franck Ploum (tekst)

In haar lezing zal ze focussen op de rechten
van vluchtelingenkinderen.
Datum
Tijd
Locatie
Toegang

zaterdag 9 december 2017
16.00 – (einde: 17.30 uur)
Lutherse Kerk Breda
vrije gave (goed doel)

Loop binnen!

Datum
Tijd
Locatie
Toegang
Loop binnen!

i.s.m. Amnesty International

SCHRIJFMARATHON AMNESTY INTERNATIONAL
Zaterdag 9 december 10.00 – 16.00 uur
Lutherse Kerk Breda

donderdag 2 november 2017
20.00 uur (einde 21.30u)
Lutherse Kerk Breda
vrije gave

‘Uitgelicht’ aanbod Spirit in Roosendaal
Lezing Taede Smedes - Over ‘God, iets of niets?’
Maandag 13 november vertelt filosoof en theoloog Taede Smedes over
waarom velen nog wel geloven. In onze ‘vloeibare’ samenleving vervagen
immers grenzen: je gelooft in ‘God’ zonder religieuze traditie of je noemt je
religieus, maar verwerpt ‘God’. Liever ‘iets’ dan ‘niets’.
Plaats: Mariastede, St. Theresiastraat 44, Roosendaal
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Kosten: € 10.- Loop binnen!

Sint Nicolaas historisch gezien
Donderdag 23 november avond over Sint Nicolaas door de eeuwen heen.
Met om 18.00 uur Sint-Nicolaas vespers, dan broodmaaltijd en om 20.00u
lezing door Harry Schalken over de rijke geschiedenis van Sint Nicolaas.
Plaats: Mariastede, St. Theresiastraat 44, R’daal Kosten: vrije gift
Opgave: voor 20 nov.: spiritinroosendaal@gmail.com

Agendaoverzicht Zinsverband
do.
zo.
wo.
do.
do.
do.
zo.
do.
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vr.
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15-09
25-09
28-09
05-10
12-10
19-10
20-10
02-11
03-11
10-11
17-11
24-11
01-12
09-12
09-12
15-12
19-01
26-01

Leergang Bijbel – Ruth en Richteren (Klaas Spronk)
Lezing Vredesweek – Kunst in barre tijden (Yvonne Ploum)
Leerhuis Driestromenland 1 (Alex van Heusden)
Leerhuis Driestromenland 2 (Alex van Heusden)
Leerhuis Driestromenland 3 (Alex van Heusden)
Leerhuis Driestromenland 4 (Alex van Heusden)
Leergang Bijbel – Samuel (Egbert Rooze)
Kon uit de dood ik die ene doen keren
Bijbellunch (Franck Ploum)
Lezing spiritualiteit en ethiek Mgr. Ernst (Toine v.d.Hoogen)
Leergang Bijbel – Koningen (Alex van Heusden)
Als God slechts leegte is 1 (gespreksgroep)
Bijbellunch (Franck Ploum)
Schrijfmarathon Amnesty International
Mensenrechtenlezing (Carla van Os)
Leergang Bijbel – Jesaja (Annemarieke v.d. Woude)
Leergang Bijbel – Jeremia (Janneke Stegeman)
Als God slechts leegte is 2 (gespreksgroep)

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
Stichting Ekklesia Breda
NL75 TRIO 0390391387 (Triodosbank)

Agenda

Ekklesia Breda
Alle vieringen 10.30 uur
Lutherse Kerk Veemarktstraat 11
Breda (tenzij anders vermeld)
Serie ‘fundamenten’
zondag 3 september 2017
Over God gesproken
zondag 17 september 2017
Welkom jij! – dopen
zondag 1 oktober 2017
De verzamelde gemeenschap – Ekklesia
zondag 15 oktober 2017
Zo staat geschreven – Bijbel

Serie: ‘Johannes evangelie’
zondag 5 november 2017
Johannes 3,1-21 Nicodemus
zondag 19 november 2017
Johannes 5,1-18 De verlamde
zondag 3 december 2017
Johannes 8,1-11 De overspelige
zondag 17 december 2017
Johannes 8,9-34 De blinde
24 december 2017 - 22.00 uur
Johannes 1,1-18 De proloog
zondag 7 januari 2018
Johannes 2,1-11 De bruiloft
zondag 21 januari 2018
Johannes 6
Broodverhalen

Kerstmis
24 december 22.00 uur
Viering van kerst
------------------

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 15 oktober 2017
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

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

