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Advent AD 2015

Informatieblad voor de Protestantse Gemeente
Ginneken – Ulvenhout – Bavel – Galder en Strijbeek

Adventsverlichting boven de stad Bergen (Noorw.)

Kerkdiensten 15 november – 20 december 2015
Zondag
10.00 uur

15 nov.: 25e zondag na Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Diepenbroek, Burgh

Zondag
10.00 uur

22 nov.: Zondag van de Voleinding, “Christus Koning”
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. E.A. Postma

Zondag
10.00 uur

29 nov.: 1e zondag van de Advent
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. J. Uytenbogaardt, Utrecht

Zondag
10.00 uur

6 dec.: 2e zondag van de Advent
Dienst van Woord en Gebed
Voorganger: Ds. E.A. Postma

Zondag
10.00 uur

13 dec.: 3e zondag van de Advent, “Gaudete”
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. J. Loosman, Breda

Zondag
10.00 uur

20 dec.: 4e zondag van de Advent “Rorate Coeli”
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. A. Poldervaart, Genk (B)

Dinsdagen

1, 8 en 15 december om 19.00 uur:
Oecumenische Adventsvespers in onze kerk
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Bij de kerkdiensten
Kleine Kerk: 6 december
Crèche: Alle zondagen.
Bloemen: Elke zondag wordt namens de gemeente een groet aan een
gemeentelid gegeven vanuit de dienst.
Suggesties hiervoor graag bij de secretaris van de diaconie.
Koffiedrinken: Elke zondag na de dienst in Mariëndal.
Contact met Ds. Postma: Op dinsdag- en donderdagochtend telefonisch
spreekuur van 09.00 – 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-560.56.82.
Email adres: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl.
Gelegenheid om te dopen: Alleen op de eerste zondag van de maand is
er gelegenheid om te dopen. Hiervoor kunt U contact opnemen met de
predikant, tel. 076-560.56.82.
Contact met ouderlingen voor de wijken:
IJpelaar, Mariaveld en Blauwe Kei:
Hr. de Troije
Ulvenhout en ten noorden van de Zuidelijke Rondweg:
Mw. Baljeu
Ginneken, Ruitersbos, Overakker en rond de Bavelselaan: Mw. Peeters
Bavel:
Mw. de Wilde
Het gehele buitengebied:
Hr. Schipper
Telefoonnummers zijn te vinden op de achterzijde van deze Kerknieuws.

Agenda Protestantse Gemeente Ginneken
11 november Inloop koffie-ochtend
19 november 20.00 uur; Oecumenelezing, Mariëndal. Zie blz. 7
09 december 11.30 uur; Kerstlunch, Mariëndal. Zie blz. 9
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Meditatie
Vruchtbaarheid
Wat een schilderij betekent staat niet op voorhand vast. De volle impact
ervan openbaart zichzelf alleen aan wie toestaat erdoor beroerd te
worden. Voor een roman, een gedicht of een muziekstuk geldt dat net zo.
Wie zich erin laat trekken, de verborgen ruimtes ervan onderzoekt, zal
betekenissen vinden. Wat die betekenissen zijn hangt af van de wijze
waarop je het kunstwerk laat binnenkomen. Goede kunst werkt zo, die
nodigt uit tot een over-en-weer, een ontdekken.
De werkelijkheid van Gods Woord is een vergelijkbare. Zonder ontvankelijkheid gebeurt er niets. Zonder zoeken en gesprek geen openbaring.
Of in Bijbelse taal: geen regen die de aarde doordrenkt. In de diensten
van de komende weken horen we dat de profeten de gemeente van God
waarschuwen voor een dor scenario: levensdagen die als kaf verwaaien;
de eigen horizon als enige waarheid.
Er is de roep uit de woestenij, de hartenkreet, om wat vastgelopen is weer
op gang te brengen. De dichter Ad den Besten vertolkt het zo:
'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.' (Lied 437)
Als iemand deze roep herkent als haar eigen gebed, dan is het Maria. Zij
weet zich begroet door de hemel. Zij verstaat de kunst van de ontvankelijkheid, die haar tot moeder van de kerk maakt: 'Mij geschiedde naar uw
Woord', bidt zij, om vervolgens in zingen uit te barsten.
In het lied dat zij zingt citeert zij psalmen en profeten: oude, misschien
zelfs hermetische poëzie krijgt voor haar nieuwe betekenissen (Lucas
1:26-55). Werelden openen zich. Opgetild uit het stof raakt zij vervuld
van hoop en vertrouwen. Ze is zwanger van het Woord.
ds. Eward Postma
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Berichten uit de gemeente en van de Kerkenraad
Uit de gemeente
De afgelopen periode kregen we drie berichten van overlijden:
Dhr. M.J. Ardon, Boeimeerweg 2, BREDA, 11-10-2015, 90 jaar;
Dhr. H. Louisse, Sandenburgstraat 13, BREDA, 20-10-2015, 82 jaar;
Mevr. N.J. Karelse, Andreasstraat 12, BREDA, 20-10-2015, 89 jaar.
We gedenken hen in het vertrouwen dat God alle dingen nieuw maakt.
Ds. Eward Postma

Uit de kerkenraad
Nu het beleidsplan 2015 – 2019 is afgerond, is de kerkenraad begonnen met het
samenstellen van een “spoorboekje, om zaken uit te voeren zoals genoemd in het
plan. Hiervoor zijn werkgroepen in het leven geroepen, zoals:
Communicatie, de werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om een digitale
nieuwsbrief in het leven te roepen.
Samenwerking, stedelijk en in de regio: met de Protestantse Gemeente Breda en
ook in de regio gaat, en wordt samengewerkt; denk bijv. aan de zomerdiensten
en gemeenteavonden. Met de regio doen we mee met het Rondje Open Kerk, dat
uitgaat van kerk en toerisme in Chaam.
Liturgie, er komt een uitbreiding van de werkgroep. De diensten voor de
zondagen worden hier met ds. Eward Postma voorbereid.
Pastorale en dienende activiteiten: een pastoraal team wordt opgezet dat zich
toelegt op bezoekwerk. Projecten met scholieren van 12 – 18 jaar zullen in
voorjaar 2016 van start gaan. Per jaar zullen twee kerkdiensten met kinderen 5 –
11 jaar plaatsvinden, dit naast het kinderkerstfeest.
Culturele activiteiten en evenementen: De kerk is open op de openmonumentendag en met Bruisend Ginneken. Tijdens de Ginnekense Kerstmarkt
zal de kerk zich ook presenteren.
De protestantse gemeente Prinsenbeek heeft de regio gemeenten uitgenodigd om
van gedachten te wisselen. Het was een productieve avond. Ervaringen werden
uitgewisseld over de startzondagen, kinder- en jeugddiensten en presentaties bij
evenementen. In het najaar zal de volgende bijeenkomst zijn.
Op 9 december is er in plaats van de koffieochtend een kerstlunch. In het
afgelopen jaar zijn er meerdere lunches verzorgd door vrijwilligers en alle
lunches werden goed bezocht. De gastvrouwen en –heer hopen ook nu weer op
een goede opkomst. Elders in deze Kerknieuws vindt u de uitnodiging.
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Er wordt hard gewerkt aan Mariëndal, zoals u iedere zondag ziet. Hulde voor de
vrijwilligers die dit op zich hebben genomen. Maar er is nog een weg te gaan en
iedere financiële bijdrage voor Mariëndal is welkom.
Van een ander orde is dat de kerkrentmeesters de vacature voor het ambt van
secretaris van de kerkrentmeesters weer ingevuld krijgen. Op zondag 22
november zal de heer Jan Potgieser in het ambt bevestigd worden als ouderlingkerkrentmeester.
Op het moment dat ik dit schrijf zal de dienst van 1 november, met het
herdenken van de overledenen van het afgelopen jaar nog plaatsvinden. Veel
dierbaren zijn ons ontvallen en laten een leegte achter. Er waren zieken bij die
wisten dat hun ziekte ongeneeslijk was en moedig onder ogen zagen dat zij een
zwaar pad te gaan hadden. Onderstaand een gedicht dat bij een begrafenisdienst
in een liturgie stond afgedrukt.

Breng mij op weg
Breng jij mij op weg tot aan de brug?
Ik ben bang om daar alleen te staan.
En als wij daar zijn, ga dan niet direct terug,
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.
Dan voel ik me veilig en vertrouwd.
Breng jij mij weg tot aan de brug?
Ik heb geen idee hoe diep het water is,
de overkant lijkt mij zo ver,
je kunt de oever niet zien.
Zover het oog reikt zie ik mist.
Ik twijfel aan het verder gaan.
Breng jij mij weg tot aan de brug?
En ga dan niet te vlug terug.
Een heel klein duwtje in de rug
Is alles wat ik nog verlang van jou.
Ik ga nu gauw,
want het begin is reeds in zicht.
ik voel de warmte van een licht.
Namens de kerkenraad,
Annet van Zijl, scriba
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Oecumene lezing: over geloof en economie
Voormalig IKON-pastor Bram Grandia zal dit jaar de oecumenelezing
verzorgen. Zijn inbreng staat garant voor een nieuw licht op bekende en
onbekende Bijbelgedeelten.
Wat kenmerkt een christelijk perspectief op economie?
Datum: donderdag 19 november , 20.00 uur
Plaats: Mariëndal, Duivelsbruglaan 13
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Kerkbalans 2016
De tijd vliegt voorbij: alle voorbereidingen voor de komende kerkbalans
worden op dit moment door de kerkrentmeesters getroffen. Het motto van
de komende actie is: "Onze kerk inspireert".
Nieuw voor de komende actie is, als extra ondersteuning, een folder op
A5 formaat, in kleur, waarin een aantal gemeenteleden, met foto, iets zegt
over wat hen inspireert om enthousiast gemeentelid te zijn en te blijven.
Wij hopen dat op deze wijze de herkenbaarheid van onze kerk echt bij u
binnenkomt, en uw bereidheid om daarvoor te geven zal verhogen!
Wat is de kerk u waard?
Bovendien maken wij van deze gelegenheid gebruik om u te vragen mee
te helpen de brief voor de actie rond te brengen. Dit om te vermijden dat
we steeds weer op dezelfde mensen een beroep moeten doen. Het zijn
maar 10 adressen per persoon.
U kunt zich opgeven bij de heer Wim Wilms (gegevens: zie achterzijde).
Heel graag!
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Overige berichten
Ommuring Oud-Ginneken
Aan de oplettende kerkganger zal het al lange tijd zijn opgevallen: het kerkhof
rond de Laurentius wordt ommuurd. Een dezer dagen zal de nieuwe muur klaar
zijn. Het is een project dat al lange tijd in voorbereiding was en waar inmiddels
enkele maanden aan gebouwd is. De bestaande muur aan de kant van Mariëndal
is opnieuw gevoegd, maar dit betrof slechts een kleine begrenzing van het
kerkhof.
Het is een paradoxale beweging. Onze kerk met haar gemeenschap zal zich de
komende jaren meer en meer naar buiten openstellen, terwijl een muur verder
opgetrokken wordt. Toch zal dit geen tegenstelling maar een paradox blijken.
Zelf ziet het College van Kerkrentmeesters dat in goed overleg en samenwerking
met o.a. Zuylen en HMV-architecten tot dit resultaat is gekomen de ommuring
graag als het sluitstuk van wat ooit aan het begin van de vorige eeuw met ds. Ter
Haar Romeny werd ingezet: het brengen van onze Laurentiuskerk tot de vorm
van een Anglicaanse kerk. De liturgische beweging hechtte veel waarde aan de
architectuur van de kerkgebouwen, waarbij de kruisvorm terug te zien zou
moeten zijn. Zo ook onze Laurentiuskerk. Daarnaast werden er ook in die tijd
nieuwe kerken gebouwd naar het voorbeeld van Anglicaanse kerken. Dominee
Creutzberg spoorde in 1911 in IJmuiden aan tot de bouw van een kerk in
Anglicaanse stijl en tot de bouw van een zelfde type kerk in ’s Gravenhage, de
Duinoordkerk, in 1922. Delen van deze kerk zijn nog te vinden in de Apostelkapel van de Kloosterkerk, ook te ’s Gravenhage.
Karakteristiek voor een Anglicaanse kerk was een ommuurd kerkhof, vanzelfsprekend rondom de kerk. Dit is op zich weer terug te leiden naar het ideaal van
de Middeleeuwen, waarbij de ommuring een oase bood voor de pelgrim in een
leven vol ontberingen.
Of dominee Ter Haar Romeny ooit een muur rondom het kerkhof voor ogen
heeft gehad, laat ik nu graag in het midden. De symboliek van een plek, OudGinneken gedoopt, voor ieder die rust zoekt en verdieping mag voor zich
spreken. Die aantrekkingskracht reikt hopelijk tot ver buiten de muren.
In het voorjaar van 2016 willen we graag stilstaan bij het heugelijke feit dat onze
Laurentiuskerk gesierd wordt met een fraaie muur rondom een kerkhof waarin
niet alleen de geschiedenis van Ginneken haar weerslag vindt maar zelfs die van
Nederland, gegeven het Citadelmonument.
Houdt Kerknieuws in de gaten. Wij houden u op de hoogte.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerlof Bosma.
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Kerstlunch
In plaats van de inloop koffieochtend op de 2e woensdag van
december kunt u aanschuiven voor een kerstlunch op

Woensdag 9 december in Mariëndal
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Vanaf 11.30 uur is Mariëndal open en bent u welkom voor een
drankje, om ca. 12.00 uur begint de lunch, tot 13.30 à 14.00 uur.
Wilt u laten weten of u komt en met hoeveel personen?
Het kan na de dienst of telefonisch bij Hennie Rijnkels of Annet
van Zijl. Aanmelden kan t/m zondag 6 december.
Als het kan, wilt u dan parkeren op het Schoolakkerplein, zodat er
parkeerplaats is voor de gasten die moeilijk kunnen lopen?
Namens de gastvrouwen en -heer van de koffieochtend,
Hennie Rijnkels, tel: 076 – 565 02 55
Annet van Zijl, tel: 076 – 541 54 87
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BACH op ZONDAG
Op zondag 18 oktober a.s. start in Breda een nieuwe serie concerten onder de
titel 'BACH op ZONDAG': vijf concerten met muziek van Johann Sebastian
Bach in vijf achtereenvolgende maanden, in verschillende stijlen en in diverse
bezettingen.
Van oktober 2015 tot en met februari 2016 vormt de Lutherse kerk van Breda het
middelpunt van deze nieuwe concertserie, steeds op de 3e zondagmiddag van de
maand.
Ieder concert begint met een kort optreden van een jong talent.
De concerten worden ingeleid en gepresenteerd door Bach-kenner Wim Thijs,
die het gesprek met de uitvoerenden zal aangaan. Na afloop is er gelegenheid de
uitvoerenden te ontmoeten onder het genot van een glas wijn van het huis Bach.
Aanvang van de concerten: 16:00uur
Toegang: € 15,00 /€ 12,50 inclusief 2 consumpties
Kaarten aan de kassa of te bestellen bij: bachopzondag@gmail.com
Het volledige programma voor de serie 'BACH op ZONDAG' is als volgt:
Zondag 18 oktober: BACH sacraal
Solocantates voor alt door Marjolein Niels en instrumentaal ensemble.
BWV 82 "Ich habe genug"
BWV 170 "Vergnügte Ruh', beliebte Seelenlust"
Optreden jong talent: Simon Rosier, viool
Zondag 15 november:BACH profaan
Solocantates voor sopraan door Elma Timmers en instrumentaal ensemble.
BWV 204 "Ich bin in mir vergnügt"
BWV 209 "Non sa che sia dolore"
Optreden jong talent: Francesca Wiersma , altviool
Zondag 20 december: BACH en Bacharach
Kerstconcert in lichte sfeer met het Rembrandt Frerichs Trio en sopraan Klaartje
van Veldhoven.
Optreden jong talent: Heleen Bongenaar, sopraan
Zondag 17 januari 2016: BACH lokaal
Cellosuites van Bach door de Bredase celliste Bianco Bongers
Optreden jong talent.
Zondag 21 februari 2016: BACH authentiek
Vioolconcerten met Musica Poetica o.l.v. Jörn Boysen.
Optreden jong talent: Ruben Silva Kas, gitaar
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Advent
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen in Parijs een geïllustreerd
boekwerk met de titel ‘Het gezicht van Christus’. De mat gekleurde
afbeeldingen waren er, apart afgedrukt, in opgeplakt.
De inleiding had de titel: ‘Was Jezus mooi?’ Iemand of iets ‘op het
gezicht’ in werkelijkheid of op een afbeelding mooi vinden, is een zaak
van smaak, stijl en mode.
Het oude, verheven woord van Zuid-Nederlandse afkomst ervoor is
‘schoon’. Had Jezus een schoon gelaat? Als je niet van een baard of lang
haar houdt, komt het merendeel van de weergave van zijn gezicht door de
eeuwen heen daarvoor al niet in aanmerking. Veel westerse beeldende
kunstenaars lieten zich, vaak in opdracht, inspireren door wat Jezus aan
het eind van zijn leven werd aangedaan en wat toen van zijn gezicht viel
af te lezen: pijn, verdriet, verlatenheid, berusting, totale overgave. Dat
werd treffend uitgebeeld, maar mooi? Ook de schrijver van het voorwoord legt de nadruk niet op het kunstzinnige.
In het kerstverhaal wordt baby-Jezus omringd door mooie, sterke mensen,
die op weg gingen om iets te zien dat de schoonheid van een lief kindergezichtje verre te boven ging. Volwassen geworden toonde Hij zijn ware
‘gezicht’.
Gezicht.
Gods liefste goed krijgt dierbaar een gezicht:
een tijdelijk lijf, twee zegenende handen.
Ontwapenend is Hij van hoog gewicht
contra de botte bijl en scherpe kanten.
Simon Kat

Mozaïk Jezus met zegende handen ca. 1180 (Duitsland)
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Diaconie
Verantwoording diaconale collecten september 2015:
6
13
20
27

september
september
september
september

diaconie
diaconie
dienst in de RK Kerk
diaconie

€
€

67,80
70,30

€

79,95

Namens de diakenen, Bas de Geus
ZWO-nieuws
We kijken vooruit en we kijken terug. Vooruit naar 29 november:
Wereldwinkelverkoop, na de dienst, in Mariëndal. Inmiddels is het een
traditie geworden dat we in deze tijd van het jaar, naast de gebruikelijke
levensmiddelen, ook allerlei cadeauartikelen en kerstversiering aanbieden. Zorg dat u alle verlanglijstjes binnen hebt!
Nog steeds geldt dat omzetverhoging bij de Wereldwinkel leidt tot hogere
inkomsten voor landbouwers en handwerkers in ontwikkelingslanden!
Terugkijken doen we op de boekenmarkt van september jongstleden. Zie
ook het vorige Kerknieuws, blz.8.
Als ZWO-commissie Breda – Ginneken – Prinsenbeek hebben we de
afgelopen markt stevig geëvalueerd. De sfeer was goed, de samenwerking
uitstekend en de opbrengst zeker voldoende (meer dan € 2000). Toch is
besloten dat dit onze laatste boekenmarkt in Mariëndal was: we hebben ons als ZWO-leden de afgelopen 4/5 markten bijzonder ingespannen
en merken (op) dat de rek er bij ons uit gaat: er valt hééél veel te
organiseren!!! Daarbij komt dat de toenemende verhuuractiviteiten van
Mariëndal het onmogelijk maken om deze ruimte op een geschikt
moment in het jaar voor zo’n vier dagen “vrij te roosteren”. Het besluit is
genomen met een eerlijke kijk op de situatie, maar met pijn in het hart…
We gaan op zoek naar andere manieren om geld bij elkaar te brengen
voor waardevolle projecten.
De ZWO-commissie
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Koffie-inloopochtenden in Mariëndal
Deze vinden plaats op elke
2e woensdag van de maand.
De komende woensdagen zijn:
11 november 10.00 uur.
09 december 11.30 uur:
Kerstlunch (zie blz. 9)

PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND, afdeling
Breda
Laatste themamiddag = adventsviering van 2015
Het bestuur nodigt alle geïnteresseerden uit voor de Adventsmiddag die
zal worden gehouden op donderdag 17 december aanstaande. Door het
bestuur zal weer een mooie liturgie worden samengesteld, met liederen,
een lezing en een overdenking en verhalenvertelster mevrouw Peterine
Kooijmans zal een 3-tal kerstverhalen ten gehore brengen.
Verder wordt er gezorgd voor wat lekkers bij de koffie en is er een
drankje en een hapje.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda
Voor informatie over de PCOB en voor eventueel vervoer op de
themamiddagen kunt u terecht bij de secretaris van de afdeling Breda,
mevrouw Wilma Bondzio-Hupkens. Telefoon 076-5228628 of
uh.bondzio@zonnet.nl
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Breda – Wismar – Arad
Nieuwe opslag gezocht
De gemeente Breda heeft ons laten weten dat wij begin december de stal aan de
Gilzeweg, die wij al enkele jaren mochten gebruiken als opslag voor de
hulpgoederen voor Arad, moeten verlaten. In die stal
staan, na het transport van april jl., inmiddels al weer
zo’n 18 pallets met dozen evenals een 15 matrassen en
zo nog wat los materiaal. Op het moment dat ik dit
schrijf hebben we nog geen idee waar we hiermee naar
toe moeten. Mocht u ergens in de buurt een lege loods of
grote (droge) schuur weten die wij mogelijk zouden
kunnen gebruiken, neemt u dan alstublieft zo snel
mogelijk contact met ons op!!
Welkom en Afscheid
Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat Annelies Poldervaart, lid van uw
gemeente, onze gelederen is komen versterken. Renate Junker heeft, na vele
jaren lid te zijn geweest, afscheid genomen. Wij danken haar van harte voor haar
trouwe inzet.
Honing uit Arad
Er zijn nog 3 verschillende soorten te koop: voorjaarsbloemen, zonnebloemen en
zomerbloemen. Goede natuurzuivere honing. De potjes van 240ml kosten € 3,50
per stuk en de opbrengst komt geheel ten goede aan het gezin Tothpal.
Verkrijgbaar via Annelies Poldervaart, tel. 5657890.
Ondersteuning gezin Tothpal
Daar ds. Tothpal tot mei volgend jaar nog onvoldoende inkomen heeft van de
bijenstal die hij aan het opbouwen is, doen wij opnieuw een beroep op u om een
bijdrage zodat wij hiermee dit gezin met twee opgroeiende kinderen nog een half
jaar kunnen blijven ondersteunen. Praktisch komt dit neer op ongeveer € 2500,-.
Iedere bijdrage, groot of klein, is van harte welkom! Alvast heel erg bedankt
namens ds. Tothpal en zijn gezin.
Uw gift zien wij graag tegemoet op bankrekening NL 81 INGB 0002982573
t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda onder vermelding van ‘Gift
project Béla.
Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter),
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl
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Diensten in Huize ‘De Werve’
Vrijdag 27 nov.
Maandag 22 dec.

15.30 uur
15.30 uur

Kerkdienst, ds. E.A. Postma
Oecumenische Kerstviering, ds. E.A. Postma

Colofon
Kerknieuws Ginneken is een uitgave van de Prot.
Gemeente Ginneken. Het doel van deze uitgave is de leden
van onze gemeente te informeren over de te houden
kerkdiensten, activiteiten en overige gebeurtenissen in de
gemeente.
Website van de gemeente (QR-code rechts):
www.protestantsegemeenteginneken.nl .
Redactie Kerknieuws Ginneken
Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda
Mevr. H. van IJzeren – ten Kley
tel. 076-565.29.49
Mevr. A. van Zijl – Waalwijk
tel. 076-541.54.87
Dhr. J.F.C. van Epen
tel. 076-587.47.85
De kopij voor het volgende nummer van Kerknieuws Ginneken ontvangen wij
graag vóór maandag 30 november 2015 per e-mail:
naar jfcvanepen@casema.nl.
Dat nummer zal gelden van zondag 20 december 2015 tot en met 13 februari
2016. (8 weken).
De redactie verzoekt u zoveel mogelijk per e-mail aan te leveren, bij voorkeur in
‘Microsoft Word’, in het lettertype ‘Times New Roman’.
Let op: Afbeeldingen (foto’s e.d.) graag aanleveren in het format .JPG. Geen
PDF of uit een andere tekstverwerker. Wij kunnen dit niet kopiëren naar Word!!
Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.
Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21! Vermeld bij uw
betaling “Kerknieuws Ginneken”, met daarbij uw postcode en huisnummer.
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NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN
Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda
076-5605682
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda.
076-5650601
Scriba: Mevr. A. van Zijl, Verdilaan 11, 4837 CL Breda.
076-5415487
WIJKOUDERLINGEN
Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout
076-5613802
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda
076-5611036
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Mozartlaan 78, 4837 EL Breda
0161-432093
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda
076-5219717
Jeugdouderling: Vacant
DIAKENEN
Voorz.: Dhr. B. de Geus, Doornenburgstraat 58, 4834 NM Breda. 076-5651627
Secr.:
De heer O.N. Visser, Laurenspark 50, 4835 GX Breda. 076-8875180
Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Admin.: Mevr. P.J. van den Bosch, Keizerstraat 67, 4811 HL Breda 076-5610717
Diakenen: Dhr. L. Nicolai, Bavelselaan 300, 4834 TJ Breda.
076-5153453
Dhr. W. van Dijk, Heistraat 8A 4909 BE Oosteind
06-17345199
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout
076-5652114
Secr.:
Dhr. R.J.G. Lameijer, Haamstraat 3, 4851 TL Ulvenhout 076-5613922
Mevr. C. van Wijk, Beekdal 13, 4851 SW Ulvenhout
076-5612077
Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: Rekening NL90 FVLB 0699 7416 53
KERKRENTMEESTERS
Voorz.: Dhr. G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34bis, 4837 AK Breda 076-5601117
Secr.: Dhr. J. Potgieser, Schönbergstraat 12 4837 BK Breda
076-5602704
Penn.: Dhr. J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV, Breda
076-5600100
Lid:
Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel
0161-431888
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda
076-5812374
Ledenadministratie en Kerkbalans
Protestantse Gem. Ginneken: ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99
Restauratiefonds: NL83 INGB 0002 3112 97
KOSTERIJ
Bespreken Kerk, Consistoriekamer, Romenyhuis, Mariëndal:
Koster: De heer A.H. van Wijk; Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda,
076-5651807
KERKELIJK BUREAU
Postadres: Postbus 4648, 4803 EP Breda.
076-5653142
Email:
kbginneken@zonnet.nl
Geopend: 1e dinsdagavond van de maand, 19.00 - 20.00 uur; Romenyhuis
Administrateurs: Mevr. G. van Halem-Romeijn en dhr. J. Potgieser
Informatie voor het Kerkelijk Bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.
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