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Spreuken 11: 11 Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei,de uitspraken van goddelozen zijn haar
ondergang 12Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand,iemand met inzicht zwijgt.

Zondagdiensten

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 er ruimte voor ontmoeting
en persoonlijk gebed. Het spreekrooster is als volgt:
Spreekrooster

1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei

Hans van der Meulen
Jeanne Bovenberg
Hans van der Meulen
Henk Rothuizen
Hans van der Meulen

Avondmaal + kinderdienst

5 juni Pinksteren
12 juni
19 juni
26 juni

Johan Konings
Hans van der Meulen
Mart-Jan Luteijn
Hans van der Meulen

Avondmaal + kinderdienst
Studentenpastor IFES – Ichthus Breda

Iedereen is welkom! We willen je vragen om rekening met elkaar te houden en andermans
grenzen te respecteren. Onze samenkomstruimte is goed geventileerd en het is mogelijk om
anderhalve meter afstand te bewaren als je dat wilt.
Tieners
Voor alle tieners zijn er regelmatig interkerkelijke bijeenkomsten. 2x per maand hebben wij een
gezellige activiteit op zaterdagavond. Meer info bij Azarja: 06-13948574.
Stilstaan bij geloven
De Raad van Kerken Breda heeft op haar website een programma geplaatst van voor
iedereen toegankelijke bijeenkomsten of lezingen, georganiseerd door lidkerken. Dit
programma is vindbaar onder de naam ‘Stilstaan bij geloven’. www.raadvankerkenbreda.nl

12+

Huisgroepen
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

Gospeldienst – Hemelvaart
26 mei 2022 om 11.30u
(inloop vanaf 11.00u) – Grote Kerk Breda
Na twee jaar eindelijk weer, voorafgaand aan de
opening van Breda Jazz Festival, de sfeervolle
Gospeldienst in de Grote Kerk van Breda. Laat je
meenemen door deze prachtige muziek en voel
de emotie. Dit is dé oecumenische dienst van het
jaar, georganiseerd door de Raad van Kerken in
Breda. Met muzikale medewerking van o.a. Joany
Muskiet, Ivo Stuivenberg en Aart Bergwerf.
Voorgangers:
ds. Joan van Kempen (PGB)
pastoor Norbert Schnell (RKK)
Hans van der Meulen (Jefta)

Chemin Neuf
Bezoek aan de Paulus Abdij en kennismaking met Gemeenschap Chemin Neuf
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:30

Ontvangst en Welkom
Rondleiding Paulus Abdij
Welke spiritualiteit volgt Chemin Neuf?
Middaggebed
Warme lunch
Afsluiting

De Paulus Abdij was tot 2006 het thuis voor
broeders Benedictijnen. Vanaf dat jaar heeft

Chemin Neuf, een katholieke charismatische
gemeenschap met oecumenische roeping, haar
intrek genomen. We zijn 12 mei 2022 van harte
welkom voor een rondleiding en kennismaking.
Heeft u belangstelling? Stuur een mailtje naar Jan
Rothuizen, herbergontmoetingbreda@gmail.com
en u ontvangt een bevestiging.
De kosten bedragen 25 euro per persoon.

Financiën
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.

