School der wijsheid
Aperitief – filosofisch café

Zinsverband college

Filosofisch programma met sprekers, tafelgesprekken,
live muziek en een drankje. Tafelheer is Tuur de Beer.

Avonden waarin hoogleraren/sprekers een ‘college’
voor breed publiek houden over belangrijke,
interessante of actuele thema’s.

Vrijdag 11 maart 19.30 – 21.00 uur
Verlangen naar het heilige
Gasten: religiewetenschapper Rebecca Nelemans en
filosofe Marleen Moors

Dinsdag 29 maart
Elke Muller (onder voorbehoud)

Vrijdag 15 april 19.30 – 23.00 uur
Maand van de filosofie: ongelijkheid
Gasten worden nog bekend gemaakt via de website

Dinsdag 19 april: Kunst en ethiek
Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek aan de
Radboud Universiteit Nijmegen
Kan de kunst wellicht een aanvulling en voltooiing bieden
voor de moraal?

Locatie crypte Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Entree € 5,- (excl. drankjes)
Loop binnen!

Cursus
Eindeloos verlangen naar het heilige
Vier avonden filosoferen over beeldende kunst, muziek en
literatuur als hedendaagse vindplaatsen voor het heilige.
Inleider is filosoof Tuur de Beer.
Data
Tijd
Locatie
Kosten
Aanmelden

donderdag 31 maart, 7,14,21 april
20.00 - 22.00 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
€ 40,- (kortingstarief €25)
info@zinsverband.nl

Programma’s School der Wijsheid i.s.m.
Vrije Boekhandel Breda.

Leerhuis

Dinsdag 31 mei: Wat is Vrijheid?
Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige
religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor
Humanistiek Utrecht
Is de vrijheid waarvoor vrijzinnige christenen staan dezelfde
als die van de vrije markt?
Dinsdag 14 juni
Charlotte Dumas, Kunstenaar

Tijd
Locatie
Kosten
Aanmelden

20.00 – 21.30 uur
crypte Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
€ 5,- (kortingstarief €2,50)
info@zinsverband.nl

Het kortingstarief dat bij een aantal
programma’s staat vermeld geldt voor
studenten, mensen met alleen AOW of
een minimaal inkomen.

Schepping is Bevrijding
Er is behoefte om het thema ecologie te benaderen vanuit
bijbelse fundamenten. We willen de Bijbel nieuw en
uitdagend leren lezen als verrassende ecologie, ook voor de
mens van nu. Begeleider is Egbert Rooze (oudtestamenticus en voormalig protestants predikant).
Data
Tijd
Locatie
Kosten
Aanmelden

woensdag 13 en 27 jan., 10 en 24 febr.
20.00 - 22.15 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
€ 40,- (kortingstarief €25)
info@zinsverband.nl

Jezus in Joodse ogen
Verrassende avond met veelkleurige visies van joden op
Jezus in de laatste 2000 jaar. Met Jiddische muziek en zang,
Chassidische verhalen, verhalen uit de Halacha en
gesprekken met joodse deskundigen.
Datum
dinsdag 12 april of woensdag 13 april
Tijd
19.30 – 22.00 uur
Locatie
Roosendaal
meer informatie volgt via de website
Programma i.s.m. Spirit Roosendaal

Lezingen Spirit / Mariënburgvereniging

De lijdende dienstknecht
Lijdensverhalen in evangeliën en bevrijdingstheologie.
Zes dinsdagavonden in de veertigdagentijd rond de vier
evangelieverhalen en twee bevrijdingstheologen.
Begeleiding: Alex van Heusden (bijbelwetenschapper
verbonden aan Nieuwe Liefde Leerhuis Amsterdam) en
Franck Ploum (theoloog verbonden aan Zinsverband).
Data
Tijd
Locatie
Kosten
Aanmelden

di.16, 23 februari, 1, 8, 15, 22 maart
20.00 – 22.15 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
€ 60,- (kortingstarief €40,-)
info@zinsverband.nl

Cultuur van slachtofferschap
Symposium over de culturele aspecten van
slachtofferschap
De vraag wie slachtoffer is (kan, mag en wil zijn) wordt mede
bepaald door machtsrelaties, omgang met het verleden,
omgang met conflicterende waarheden en de mogelijkheden
om te handelen. Deze culturele aspecten van slachtofferschap zijn het onderwerp van deze studiedag. Sprekers:
Martin Hoondert, Jef van der Aa, Paul Mutsaers en William
Arfman. Tevens tafelgesprekken met mensen uit de praktijk.

25/1- Tjeu van den Berk – Christenen ontmoeten in eigen ziel
29/2 - Franck Ploum – Jezus als bevrijder
4/4 - Sake Stoppels – Jezus roept leerlingen

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

zaterdag 16 april
10.30 – 16.30 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
€ 20,- incl. koffie/thee/lunch/borrel
(kortingstarief €15,-)

19.30 uur - Klooster Charitas, Waterstraat 85 Roosendaal
Info/aanmelden www.spiritinroosendaal.nl

Programma i.s.m. School of Humanities / Univ. van Tilburg

Hart voor de zorg

Vrijheid gedenken

Dansvoorstelling: ‘Zie de mens’

Studiemiddag: Onvoltooid bevrijd

Hoe kun je onder grote werkdruk, toch innerlijke ruimte maken
zodat je er kunt zijn voor de ander? In een prachtige intieme
dansvoorstellingen laten we je ervaren hoe de mens zoekt naar
innerlijke ruimte en openheid zodat hij er helemaal kan 'zijn'.

Teksten van Joodse vrouwen over de psychische gevangenschap, de verscheurde loyaliteit en de diepe rouw na de Sjoa.
Ter sprake komen de poëzie van Gerty Spies, Nelly Sachs,
Hanny Michaelis en het prozawerk van Sarah Koffman, Andreas
Burnier en Joshua Zwaan.
Studiemiddag onder leiding van dr. Ria van den Brandt
(Radboud Universiteit) en dr. Bettine Siertsema (VU).

Datum
donderdag 7 april - 20.30 uur
Locatie
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Kosten
€ 7,50 (kortingstarief €5,-)
Aanmelden wenselijk info@zinsverband.nl

Zorgethiek: Hart voor de zorg
Lezing zorgethica Madelaine Timmermann
Datum
Locatie
kosten
Aanmelden

donderdag 21 april - 20.00 – 21.30 uur
crypte Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
€ 5,- (kortingstarief €2,50)
info@zinsverband.nl

Project ‘Hart voor de zorg’ i.s.m. ZIEL (Zin in Etten-Leur)

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

‘Jij bent van mij’
De mens als eigendom
Een project rond mensenhandel, liturgie, theologie en
maatschappelijke bewustwording. Project i.s.m. Zusterwerk.

Liturgische werkdag
Tijdens deze liturgische werkdag ontwikkelen en verzamelen
we materiaal om in de eigen gemeenschap de
wereldgebedsdag tegen mensenhandel (8/2) liturgisch
inhoud te geven.
Datum
Locatie
Kosten
Aanmelden

zaterdag 2 januari - 10.00 uur - 16.45 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
€ 20,- (incl. koffie/thee en lunch)
info@zinsverband.nl

Symposium
Wat is mensenhandel? Ook in Nederland? Wat zegt de
bijbelse traditie en de theologie over dit thema? Welke actie
is mogelijk en vanuit welke netwerken? Sprekers zijn o.a.
Nationaal Rapporteur Mensenhandel Mw. C.E. (Corinne)
Dettmeijer en theoloog Thijs Caspers (VKMO).
Datum
Locatie
Kosten
Aanmelden

zaterdag 13 februari -10.30 - 14.00 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
€ 10,- (incl. koffie en broodje na afloop)
info@zinsverband.nl

Cursus: Hedendaagse slavernij
Drie bijeenkomsten over moderne slavernij en
mensenhandel. U wordt geïnformeerd over oorzaken,
gevolgen en hedendaagse actuele discussiepunten m.b.t.
mensenhandel. Begeleiding: Ivonne van de Kar (Zusterwerk
en voorheen Religieuzen tegen Vrouwenhandel).
Data
Tijd
Locatie
Kosten
Aanmelden

Donderdag 18 februari, 3 en 17 maart
20.00 - 22.00 uur
Lukaskerk, Tweeschaar 125 Breda
€ 30,- (kortingstarief €20)
info@zinsverband.nl

Datum
zaterdag 30 april - 13.30 – 17.00 uur
Locatie
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Kosten
€ 12,50 (incl. koffie/thee) (kortingstarief €8)
Aanmelden info@zinsverband.nl
Gaat door bij minimaal 12 deelnemers.

4 mei programma
Een programma rond de herdenking van de oorlogsslachtoffers.
Een gezamenlijke maaltijd met aansluitend deelname aan de
dodenherdenking in het Valkenbergpark. Na afloop kijken we
naar de film ‘God on trial’, waarin joodse gevangenen in een
barak een rechtszaak aanspannen tegen God. Ingeleid door
theologe en filmkenner Marjeet Verbeek.
Datum
Locatie
Kosten
Aanmelden

woensdag 4 mei - 18.00 – 22.30 uur
crypte Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11
€12,50 (maaltijd+film) en €5,- (alleen film)
info@zinsverband.nl

Schoonheid
Filmdag
Films over religie, cultuur, mensenrecht en geweld
Om 16.00 uur de film Timbuktu van Abderrahmane Sissako,
om 20.00 uur de film Wadjda van Haifaa Al Mansour.
Ingeleid door theologe en filmkenner Marjeet Verbeek.
Datum
Locatie
Kosten
Aanmelden

vrijdag 15 januari 16.00 uur - 22.00 uur
crypte Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
€ 17,50 (incl. maaltijd) - losse film € 7,50
info@zinsverband.nl

Mijn ziel is geschokt
Meditatief programma rond tekst en oude muziek
Zes meditatieve teksten bij kernthema’s van de
veertigdagentijd, omlijst met oude polyfone en gregoriaanse
muziek. M.m.v. Franck Ploum en Capella Vacalis.
Datum
zondag 28 februari - 15.00 uur
Locatie
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Entree vrije gave - aanmelden niet nodig

Zeven laatste woorden
Meditatief programma met tekst en muziek
Programma rond de kleine en intieme traditie van ‘De zeven
laatste kruiswoorden’. Klavecimbel: Jerry Korsmit. Tekst:
Franck Ploum
Datum
Palmzondag 20 maart
15.00 uur Elisabethkapel, Wouwseweg 21 Roosendaal
20.00 uur Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Entree vrije gave – aanmelden niet nodig

Witte Donderdag concert
Kamerkoor Renasciate o.l.v Jerry Korsmit en pianist Daan
Boertien. Stabat Mater van Verdi, Via Crucis van Liszt en
a capella werken van Milhaud en Pinkham.
Datum
Donderdag 24 maart - 20.00 uur
Locatie
Waalse Kerk, Catharinastraat 83b Breda
Entree vrije gave - aanmelden niet nodig

