ZEVEN
wegen van barmhartigheid

januari februari
maart mei 2022

Na de inspirerende Bonhoeffer-maand in 2020 doen we opnieuw mee aan een project van de Roos van Culemborg, dit keer over de ‘zeven werken van barmhartigheid’
(Matteüs 25). Zeven plus één, want ‘voor de aarde zorgen’ kunnen we als achtste
werk van barmhartigheid zien. Barmhartigheid is een actief woord. Er zit beweging
in. Een weg om te gaan. Vandaar ‘wegen’ van barmhartigheid. Op onze startzondag
ging het hier al over. In de maanden januari, februari en maart is er voor elk van
deze werken van barmhartigheid aandacht in een zondagse viering of een doordeweekse leerhuisactiviteit. Op 14 mei komt theoloog en theatermaker Kees Posthumus met zijn voorstelling ‘Alle 7 goed’.
Woensdag 19 januari: ZEVEN-leerhuis over Groene theologie
Lucaskerk (20:00u) | Inleider: ds. Joan van Kempen
Thema: VOOR DE AARDE ZORGEN
Op een eerdere leerhuisavond hebben we ons verdiept in het boek ‘Groene theologie’ van
Trees van Montfoort. Nu willen we vooral praktisch gericht aan het werk gaan, door te
leren van voorbeelden en ons te buigen over verschillende vormen van ‘groene kerk’.
Zondag 6 februari: ZWO-dienst in de Laurentiuskerk in Ginneken (10:00u)
Voorganger: ds. Eward Postma
Thema: HONGERIGEN VOEDEN
Zondag 13 februari: ZEVEN-viering in de Markuskerk (10:00u)
Voorganger: ds. Joan van Kempen
Thema: NAAKTEN KLEDEN
Dinsdag 15 februari: ZEVEN-leerhuis met de film Adam
Markuskerk (16:00u) | Inleider: ds. Ton van Prooijen
Thema: VREEMDELINGEN HERBERGEN
De film ‘Adam’ (2019) speelt in Marokko. De jonge, zwangere Samia is op zoek naar een
dak boven haar hoofd. Ze wordt opgevangen door Abla, weduwe en alleenstaande moeder. Een film over gastvrijheid, solidariteit en moederschap.
Mochten de covid-maatregelen het niet toelaten om ‘live’ bij elkaar te komen, dan gaan de
leerhuisactiviteiten niet door. Uitgebreidere informatie over de leerhuisavonden is te vinden op: pknbreda.nl (agenda) en www.raadvankerkenbreda.nl/stilstaan_bij_geloven

Woensdag 16 februari: ZEVEN-leerhuis over het boek ‘God is een DJ’
Lucaskerk (20:00u) | Inleider: ds. Marius van der Sar
Thema: GEVANGENEN BEZOEKEN
Marius van der Sar woont in Breda en werkt in Poortugaal, als geestelijke verzorging
onder tbs-gestelden in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Dit jaar verscheen zijn boek ‘God is een DJ’ met verhalen en reflecties vanuit de tbs-kliniek. Hoe kunnen geloven en theologie van betekenis zijn in een wereld die wel getypeerd wordt als
'kerker van uitzichtloosheid'?
Zondag 20 februari: ZEVEN-vieringen in de Markuskerk (10:00u) en in de
Lucaskerk (10:45u) met Maaltijd van de Heer
Voorganger Lucaskerk: ds. Joan van Kempen
Voorganger Markuskerk: ds. Ton van Prooijen, m.m.v. Cantara o.l.v. Rikie Bansberg
Thema: DORSTIGEN LAVEN
Woensdag 23 februari: ZEVEN-leerhuis over vragen rond uitvaartdiensten
Markuskerk (14:00u) | Inleider: ds. Joan van Kempen
Thema: DODEN BEGRAVEN
Samen met uitvaartbegeleidster Simone Gijben bieden we een open gesprek aan over
praktische vragen, mogelijkheden en geloofsvragen die kunnen spelen rond het overlijden en de uitvaart van een dierbare. Deze bijeenkomst is ’s middags (!).
Zondag 27 februari: ZEVEN-viering in de Lucaskerk (10:45u)
Voorganger: ds. Ton van Prooijen
Thema: VREEMDELINGEN HERBERGEN
Voorafgaand aan deze viering is er een wandeling. Verzamelen om 9:30u voor de kerk.
Woensdag 16 maart: ZEVEN-leerhuis met de film Kapsalon Romy
Lucaskerk (20:00u)
Thema: ZIEKEN BEZOEKEN
‘Kapsalon Romy’ (2019) is een ontroerend verhaal over drie vrouwen: een oma met beginnende Alzheimer, kleindochter Romy en haar moeder. De situatie is verschrikkelijk,
maar de drie vrouwen laten zien hoe veerkrachtig ze zijn.
Zaterdag 14 mei: ZEVEN-voorstelling ‘Alle 7 goed’
Markuskerk (15:30u) | door Kees Posthumus
In deze muzikale voorstelling presenteren verhalenverteller
Kees Posthumus en accordeonist Dirk Overbeek in zeven delen de werken van barmhartigheid voor mensen van hier en
nu. Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen, maar ze kunnen wel een frisse update gebruiken. Die
krijgen ze in ‘Alle 7 goed’…

