
Handelingen 10:  34Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tus-
sen mensen, 35maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor 
hem heeft en rechtvaardig handelt. 36God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus 
Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. 
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De diensten vinden plaats in het Graaf Engelbrechtcollege, Ganzerik 3, 4822RK Breda.  
Aanvang is zoals altijd 11.00u.

Het betreft diensten van ca. 60-70 minuten waarin aanbidding, prediking en gebed een plaats hebben. 
Elke eerste zondag van de maand is er een kinderdienst en wordt er avondmaal gevierd, de overige 
zondagen blijven de kinderen in de dienst. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en persoonlijk 
gebed.

Zondagdiensten

6 november Hans van der Meulen Avondmaal + kinderdienst
13 november Bart Groeneveld
20 november Hans van der Meulen
27 november Jeanne Bovenberg

4 december Hans van der Meulen Avondmaal + kinderdienst
11 december Piet Brinksma
18 december Lans Bovenberg
25 december Hans van der Meulen Kerst-gezinsdienst

1 januari GEEN DIENST Nieuwjaarsdag

Spreekrooster 

De feestdagen vallen, heel onhandig, in het weekend dit jaar. Dat heb je zo af en toe. Voor velen 
is het belangrijk om deze dagen ook in familie- en vriendenkring aanwezig te zijn. Daarom op  
1 januari geen dienst. De eerste dienst van het jaar is op 8 januari 2023

Nieuwjaarsdag – zondag 1 januari – Geen dienst
Za / Zo

Dit jaar vieren we Kerst op zondag om 11.00 uur in een feestelijke dienst voor alle generaties. 
Een uitgelezen mogelijkheid om samen met familie en vrienden te komen.

Kerst – zondag 25 december 

Elke vrijdagmiddag aanvang 12.00u – Grote Kerk Breda
Meer info bij Petra Wilms.

Oecumenisch Coventrygebed



De kleine groepen vormen het kloppend hart van de gemeente. Hier is ruimte voor ontmoeting, 
geloofsgesprek en gebed. Van harte aanbevolen. Als je voor de eerste keer een groep bezoekt, 
neem dan vooraf contact op met de huisgroepleider. De meeste groepen hebben een groeps-app waarin 
data van samenkomen worden afgestemd

Locatie Dag/frequentie Doelgroep Leiding Telefoon

Breda-Oost Donderdag 20u/ elke week 20-40 jaar Tanja, Sören 06-51896131

Breda Zuid/Ulvenhout Donderdag 20u/ 14dgn Allen Jeanne 06-20839414

Breda-Haagse Beemden Donderdag 20u/ 14dgn Allen Marina 06-19318719

Breda Woensdag 20u/ 14dgn 20-40 jaar / 
internationaal

Johan 06-40167248

Breda-Noord Nog niet Allen Roy 06-11428123

Jefta-kantoor Gebedsgroep Zaterdag 10u Allen Roy 06-11428123

Huisgroepen

Veel van de bezoekers van de Herberg slapen regelmatig buiten. Nu de nachten weer kouder 
worden is er steeds meer vraag naar warme slaapzakken, maar we zijn bijna door onze voor-
raad heen! Heeft u een slaapzak over? Zo ja, lever warme slaapzakken, liefst in een hoesje, zondags 
in bij Jan Rothuizen. Je kunt ze ook brengen bij de Herberg op vrijdag en zaterdag tussen 11u -13u 
(Haagweg 3, Breda)

Stichting de Herberg Slaapzakken actie 

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om in het nieuwe jaar een ALPHA-groep 
te starten. ALPHA is bedoeld voor niet-gelovigen en/of voor randkerkelijken, voor mensen 
die weinig of geen kennis hebben van het goede nieuws dat Jezus verkondigde en demonstreerde. In 
samenwerking met enkele andere kerken in Breda proberen we tot een opzet te komen. Zou het niet 
geweldig zijn als meer mensen kennis maken met Gods onvoorwaardelijke liefde?  
Zou je de voorbereidingen mee willen nemen in je gebeden? 

Samen Kerk in Breda

Met hoge energieprijzen en hoge inflatie is de huidige tijd voor veel mensen financieel 
uitdagend. Gelukkig doet onze regering veel om de pijn te verzachten. Ook als gemeente 
willen we ‘een steuntje in de rug’ bieden voor gemeenteleden, die dat echt nodig hebben. Mocht jij 
moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, neem dan contact op met John Bazuin. 
We kijken dan of we je op weg kunnen helpen richting een duurzame oplossing. De maximale tijdelijke 
bijdrage die Jefta kan leveren is een bijdrage van 30 euro gedurende 6 maanden.

Steuntje in de rug

Voor alle tieners zijn er regelmatig (interkerkelijke) bijeenkomsten. 
Meer info bij Azarja: 06-13948574.

Tieners
12+

Connect-Breda, een samenwerking van verschillende kerken in Breda, nodigt twintigers en 
dertigers, die geloof belangrijk vinden, uit voor een pré-Kerstdiner op zaterdag 26 november. 
Een mooi moment om oude en nieuwe bekenden weer te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op 
https://www.connect-breda.nl/ of via Instagram ‘connectbreda’.

Connect-Breda:  Pre-Kerstdiner

Jefta kan bestaan dankzij de giften van leden, vrienden en bezoekers We 
nodigen je uit om je giften over te maken naar NL14ABNA 0409952184 t.n.v.  
Rafael Gemeenschap Jefta. Jefta is door de overheid erkend als ANBI en giften zijn  
daarom fiscaal aftrekbaar.

Financiën


