Woensdag 20 september

Woensdag 11 oktober

Woensdag 8 november

Annemarieke Hollander van
PAX. Vrede. Wie durft? Het
onderwerp is: de kracht van
de verbeelding. Het doel is
verdieping en inspiratie.

Ds Marlies Schulz

Informatie- en gespreksavond
over ‘voltooid leven’ o.l.v. Ben
Hendriksen en Ton van Prooijen. Inleiding door dr. Michael
Echteld. In de Markuskerk.

Conflicten tussen mensen spelen niet
alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel
geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel
mensen voelen zich hier machteloos
over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.
Ook internationaal nemen spanningen
en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om
te blijven geloven in vrede, in ons eigen
land om elkaar te blijven vinden. Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te
doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los
van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen
de ruimte.

Na alle informatie rondom 500 jaar reformatie gaan wij op deze avond heel
iets anders doen: mediteren over een
korte tekst uit Luthers geschrift: ‘Van de
vrijheid van een christen’. Wat betekent
het om gezien te worden zoals je bent?
Dit is een van de grondbeginselen
waarop Luther zijn theologie ontwikkelde. Is dit vandaag nog belangrijk? Hoe
ervaren wij dit vandaag?

Annemarieke Hollanders is medewerkster van
PAX, de organisatie ‘achter’ de nationale Vredesweek. Zij is beleidsmedewerker bij PAX met
als kennisvelden religie en samenleving en kerkelijke relaties.

Neem mij aan zoals ik ben!
Mediteren met Luther.

Al mediterend zoeken wij op deze avond
naar sporen daarvan in de diepte van
onze ziel en ons eigen leven! Deze
avond kan ook een goede instemming
zijn voor de lezing van Kick Bras twee
weken later!

LET OP: Avond in de Markuskerk

Inleider is dr. Michael Echteld, lector
‘Zorg rond het levenseinde’ bij het Expertisecentrum Caring Society 3.0 van
Avans Hogeschool Breda.I
Wij hopen ook enkele politici te kunnen
betrekken bij het gesprek. Opgave is niet
nodig. Een vrijwillige bijdrage is welkom
Deze avond wordt georganiseerd door
de Oecumenische Werkgroep Levensvragen. (Een initiatief vanuit de Augustinusparochie en de PG Breda.)
De kerk is open om 19.30 de gespreksavond begint om 20.00 uur.
We houden in de Lucaskerk nog een
gezamenlijke maaltijd voor wie dat wil.
(Zoals meestal voor een leerhuisavond.)
De gespreksavond wordt gehouden in
de Markuskerk. Na de maaltijd willen we
met elkaar naar de Markuskerk gaan.

Woensdag 20 december
Ds. Marlies Schulz
Kijken naar kunst: Rembrandts
engel
Op deze avond kijken wij naar de engelen in Rembrandts schilderijen
rondom advent en kerst. Gebaseerd
zijn de verhalen en schilderijen op het
gelijknamige boek van Anne Marijke
Spijkerboer: bij de droom van Jozef,
de aankondiging aan Maria, maar ook
bij de aankondiging aan de herders
staan engelen centraal. Hoe heeft
Rembrandt deze hemelsboden afgebeeld, hoe komen ze over, wat willen
ze ons vandaag nog zeggen? Deze
avond wordt een kijkende ontdekkingstocht rondom de schilderijen van
Rembrandt en de sporen die engelen
als boden van God trekken in het leven van een mens!

Woensdag 31 januari
Maaike Hoffer van Stichting
COME
Dialoogseminars voor jonge
Israëli’s en Palestijnen.
“Er heerste ‘vrede’ in het seminar: we
leefden samen en deelden alles, we
waren vrienden. Hopelijk gebeurt dit
op een dag ook in het echt.”

Stichting COME (www.stichtingcome.nl) organiseert jaarlijks een 11daags dialoogseminar voor 30 Israëlische en Palestijnse jongeren tussen
de 20 en 35 jaar, verdeeld over drie
groepen: joodse Israëli’s, Palestijnen
uit Israël en Palestijnen uit de bezette
Palestijnse gebieden. Deze jongeren
voelen zich elkaars vijanden en hebben veel stereotype ideeën over elkaar. Stichting COME maakt op Cyprus een ontmoeting tussen hen mogelijk op basis van gelijkwaardigheid.
Doel is jongeren bij elkaar te brengen,
zodat ze elkaar leren kennen, een gezicht kunnen geven aan 'de andere
kant' en meer begrijpen van het conflict en de mensen.
Tijdens de presentatie zal zij vertellen
over de context waarbinnen deze seminars plaatsvinden. Zij gaat in op de
inhoud van de seminars zelf, op de
dynamiek tussen de deelnemers en op
het proces waar zij doorheen gaan. De
seminars hebben veel impact op deelnemers. Aan de hand van foto’s en
anekdotes zal Maaike Hoffer van
Stichting COME hierover vertellen.
Als Midden-Oosten deskundige en freelance
projectleider is Maaike Hoffer sinds 2008 betrokken bij de seminars van Stichting COME.
Nahaar studie Hebreeuws en Arabisch heeft
zij verschillende periodes in een aantal landen
in het Midden-Oosten doorgebracht, waaronder in Palestina en Israël. In haar werk voor de
stichting combineert zij haar interesse, kennis
en ervaringen.

Oecumenisch Leerhuis
Het leerhuis wordt georganiseerd door:
Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) en de Protestantse Wijkgemeente Noorderbeemden in Breda.
Meer info op:
www.lucaskerk.nl
www.augustinusparochiebreda.nl

De avonden worden gehouden in de
Lucaskerk
Tweeschaar 125,
4822 AS Breda
Elke leerhuisavond begint om 18.00
uur met een gezamenlijke maaltijd. De
kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro.
Om 20.00 uur wordt begonnen met het
thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd.
Aan beide onderdelen van de avond
kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de
maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat
kan via de intekenlijst in de Lucaskerk
of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk
op de zondagavond vóór de leerhuisavond.

