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INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN
De Protestantse Gemeente Ginneken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN).
Het gebied dat onze kerkelijke gemeente bestrijkt, omvat Breda-Zuid (het voormalige
Ginneken), Bavel, Ulvenhout, Strijbeek en Galder.
KERKDIENSTEN
De kerkdiensten vinden plaats in de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken,
Duivelsbruglaan 1 (hoek Ginnekenmarkt/Duivelsbruglaan), Breda.
Aanvang op zondag: 10.00 uur.
Soort dienst
De eerste zondag van de maand is een dienst van Schrift en Gebed en er is
gelegenheid om te dopen. De andere zondagen wordt er een dienst van Schrift en
Maaltijd gevierd. Ouderlingen en diakenen verlenen op uiteenlopende aspecten hun
medewerking in de diensten.
Behoudens tijdens de zomerperiode (Pinksteren t/m augustus) wordt op de eerste
zondag van de maand een kindernevendienst (‘Kleine Kerk’) gehouden. Dit geldt ook
voor een aantal zondagen in de advents- en veertigdagentijd.
Elke zondag is er crèche voor de allerkleinsten.
Met enige regelmaat zingt onze cantorij in de diensten.
Soms worden er gezinsdiensten of diensten met een speciaal thema gehouden.
In de Kerstnacht en in de Paasnacht vieren we het feest
van de geboorte respectievelijk de opstanding van
Christus. Alleen dan branden de kaarsenkronen in onze
kerk.
Nadere bijzonderheden over de kerkdiensten vindt u in
Kerknieuws Ginneken en op de website:
www.protestantsegemeenteginneken.nl
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RONDOM HET VIEREN
Dopen
Gelegenheid om te dopen is er in principe op de eerste zondag van de
maand. Voorafgaand aan de doop vindt een gesprek plaats waarin de
betekenis van de doop en de gang van zaken tijdens de doopviering centraal
staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Postma, tel.
076-5605682 of e-mail: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl.
Crèche
Er wordt naar gestreefd elke zondag een crèche open te stellen voor de
allerkleinste kinderen. We zijn nog steeds op zoek naar meer medewerkers.
Het zou vooral fijn zijn als jonge ouders en tieners zich aanmelden.
Mevrouw Marije Kat, tel. 076-5610461
s.g.kat@planet.nl
Kleine Kerk
Van september t/m Pinksteren wordt op de eerste zondag van de maand in Mariëndal
(Gemeentecentrum naast de kerk) een dienst gehouden met de kinderen.
De kinderen komen met hun ouders in de kerk, waarna zij na het ‘Woord voor groot
en klein’ naar Mariëndal gaan. Hier wordt hetzelfde bijbelverhaal verteld en verwerkt.
Verder wordt er een aantal projecten georganiseerd, o.a. de voorbereiding op het
kerstspel en een project in de veertig dagentijd voor Pasen.
Op Palmzondag brengen de kinderen eigengemaakte Palmpaasstokken meestal naar
de bewoners van een verpleeghuis.
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst wordt er koffie (of thee) gedronken in ons gemeentecentrum Mariëndal
(bij de kerk), Duivelsbruglaan 13, Breda. Het is een goede gewoonte om elkaar te
ontmoeten.
Het is vooral ook voor nieuwkomers een goede mogelijkheid om de leden van de
gemeente een beetje te leren kennen.
Vrijwilligers voor de verzorging (inschenken en afruimen) kunnen zich voor dit werk
opgeven.
Contactpersoon: De heer en mevrouw Tijhuis, tel. 076-5716987
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Cantorij
De cantorij zingt met regelmaat in de kerkdienst en op kerkelijke hoogtijdagen.
De repetities vinden plaats op elke woensdag van 20.00-21.30 uur in Mariëndal.
Cantor-organist: De heer G.W.G. van Spankeren,
tel. 0168-472765
Contactpersoon: De heer A. van Dijk,
tel. 0161-431888

Avondgebed (Vesperdiensten)
In de adventstijd en in de veertigdagentijd voor Pasen wordt tezamen met de R.K.
Parochie van de Heilige Familie het avondgebed gevierd, hetzij in de Protestantse
Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 1, hetzij in de R.K. Laurentiuskerk aan de
Ginnekenweg
333.
Zie hierna. Voor actuele informatie: zie Kerknieuws Ginneken.
A. Oecumenische Adventsvieringen
De Adventsvieringen vinden plaats op de vier dinsdagavonden voorafgaand
aan Kerstmis in de Protestantse Laurentiuskerk.
B. Oecumenische gebedsvieringen 40-dagentijd
De Gebedsvieringen vinden plaats in de vijf weken voorafgaande aan de goede week
op dinsdagavond in R.K. Laurentiuskerk. De dienst wordt geleid door een roomskatholieke en een protestantse voorganger.

Goede Week
In de week voor Pasen vinden er vespers plaats op maandag, dinsdag en woensdag in
de Protestantse Laurentiuskerk om 19.30 uur.
Op Witte Donderdag wordt om 19.30 uur een dienst gehouden, waarin we zittend
rond de tafel in het koor het avondmaal vieren.
Op Goede Vrijdag is er ’s middags om 15.00 uur een kruismeditatie.
In de Paasnacht is er een dienst om 21.00 uur, waarin de mogelijkheid bestaat om
volgens de gewoonte van de vroege kerk openbare belijdenis af te leggen.

Bijzondere diensten
Gezamenlijk met de andere protestantse gemeenten worden op hemelvaartsdag en in
de zomertijd diensten gehouden in de Grote Kerk op de Grote Markt te Breda. De
laatste zondag van oktober wordt daar een Ontmoetingsdienst van alle protestanten
gevierd. Deze diensten beginnen om 10.30 uur.
In de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken worden dan geen diensten gehouden.
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Organisten
1e organist: De heer G.W.G. van Spankeren,
2e organist (invaller): De heer A. Eikelboom.

tel. 0168-472765

Collectanten
Gemeenteleden collecteren in de eredienst in opdracht van de kerkrentmeesters.
Vrijwilligers hiervoor kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de diaconie.

Bloemen uit de dienst
Elke zondagmorgen staan er bloemen op de altaartafel. Ook staat er een bos bloemen
bij de pilaar links vooraan, die als groet gebracht wordt naar iemand die de
verbondenheid met de gemeente op een speciale manier ervaren mag. Mocht U een
voorstel hebben voor een groet, dan kunt U één van de diakenen daarvan op de
hoogte stellen.
De twee collecten per jaar voor dit doel zijn lang niet voldoende om de
kosten te dekken. Een extra bijdrage daarom is heel erg welkom op onze
rekening NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Prot. Gem. Ginneken. Vermeldt
daarbij als betalingskenmerk “Bloemenfonds”.

Uitvaartdiensten
In uitvaartdiensten bij een begrafenis of crematie gedenken wij het leven van de
overledene voor Gods aangezicht. In woord en gebaar brengen we tot uitdrukking dat
God trouw blijft, over de grens van de dood heen.
Een uitvaartdienst kan plaatsvinden in de kerk of in de aula van begraafplaats of
crematorium. Bij een dienst in de kerk neemt de uitvaartleider contact op met de
koster om in samenspraak met de predikant het tijdstip van de dienst vast te leggen.
Ook het gebruik van Mariëndal kan via de koster besproken worden.

Burgerlijk huwelijk in de Laurentiuskerk
Sinds 2013 is de Protestantse Laurentiuskerk een 'huis van de gemeente
Breda’: het is mogelijk er uw burgerlijk huwelijk te voltrekken of uw
partnerschap te laten registreren. De benaming 'huis van de gemeente' heeft
betrekking op het gehele kerkelijk erf, wat betekent dat het huwelijk ook in
de consistoriekamer en de tuinen gesloten kan worden.
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De Protestantse gemeente zorgt voor de locatie en de gemeente Breda voor
de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor verdere informatie en het
formulier voor de optieovereenkomst voor burgerlijk huwelijk of
partnerregistratie kunt u contact opnemen met de koster, tel. 076-5651807.

Zegening van het huwelijk en andere levensverbintenissen
In een trouwviering - eventueel aansluitend op de huwelijksvoltrekking - viert een
bruidspaar de zegen die hen ten deel is gevallen. De partners ervaren en aanvaarden
elkaar als een geschenk uit de hemel en zij geven te kennen elkaar tot zegen te willen
zijn. Zij danken God voor de zegen die Hij heeft geschonken en vragen zijn zegen op
de levensweg die zij samen hopen te gaan.
Aan een trouwdienst gaan de nodige stappen vooraf. Informatie is verkrijgbaar bij de
predikant (ds. Postma, 076-5605682, predikant@protestantsegemeenteginneken.nl).
Het is aan te raden in een vroeg stadium contact op te nemen, liefst voordat de datum
van de trouwdag wordt vastgelegd. Voor het bespreken van de kerk is contact met de
koster gewenst (076-5651807).

RONDOM HET LEREN - Vorming en Toerusting
Basiscatechese
Hiervoor wordt verwezen naar Kerknieuws Ginneken of de website van onze
gemeente. Contactpersoon: Ds. E.A. Postma.

Belijdeniscatechese
Het christelijk geloof spreekt niet vanzelf. Belijdeniscatechese biedt de
mogelijkheid om zich grondig te verdiepen in krachtlijnen van de Bijbel en
de liturgie. Het volgen van deze leerweg is niet aan leeftijd gebonden.
Meer informatie bij Ds. E.A. Postma.

Kringwerk en gespreksgroepen
Van tijd tot tijd wordt een (actueel) onderwerp behandeld in een voor die gelegenheid
gevormde gespreksgroep. Dit wordt tijdig aangekondigd in Kerknieuws Ginneken.
Wilt u daaraan deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij Ds. E.A. Postma.
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RONDOM HET DIENEN
A. PASTORAAT
Predikant
Op dinsdag- en donderdagochtend houdt ds. Postma telefonisch spreekuur van 09.00
– 09.30 uur. Telefoonnummer: 076-5605682.

Gemeenteavonden
Enkele malen per jaar wordt er door de kerkenraad een gemeenteavond
georganiseerd. Informatie via Kerknieuws Ginneken en de website.

Ziekenhuisbezoek
Als u bezoek van een predikant of ouderling wenst, kunt u dat het beste zelf, of via de
familie laten weten aan de wijkouderling.
Wijkouderlingen:
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 voorlaatste bladzijde van deze
Kerknieuws.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk wordt met de Protestantse gemeente Breda ontwikkeld. Het is goed
dat jongeren elkaar ook rond de kerk leren kennen. Informatie aangaande activiteiten
worden aangekondigd in Kerknieuws Ginneken en de website van onze gemeente.

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie van de Protestantse Gemeente
Ginneken. Dat houdt in: het verwerken van adreswijzigingen, berichten van geboorte,
huwelijk, overlijden. De gegevens hiervoor ontvangen wij niet automatisch, daarom:
Graag zelf bericht (brief of via e-mail kbginneken@zonnet.nl) sturen naar het
Kerkelijk Bureau!
Postadres: Kerkelijk Bureau, Postbus 4648, 4803 EP Breda., tel. 076-5653142
E-mail: kbginneken@zonnet.nl .
Administratie: Mevrouw G. van Halem-Romeijn en de heer J. Potgieser.
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Kerkelijk Huisbezoek
Gemeenteleden zien om naar gemeenteleden!
Rondom de verjaardag ontvangen gemeenteleden bij het bereiken van de leeftijd 80
jaar, 85 jaar en alle verjaardagen daarna een attentie. Evenzo bij huwelijksjubilea.
Samen met de diaconie geven wij een attentie rond Kerst en een bloemengroet rond
Pasen.
De vergaderingen van het Kerkelijk huisbezoek worden de eerste maandag om de
andere maand gehouden in het Romenyhuis.

B: KERKENRAAD
Dit is het bestuurscollege van de kerk. Zitting hierin hebben alle
ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Hun specifieke taken worden bij
de respectievelijke hoofdstukken aangegeven. Uiteraard is de kerkorde
specifiek in de formele taken en bevoegdheden van de kerkenraad. Hierin
wordt vermeld dat de kerkenraad verantwoordelijk is voor het algemeen
bestuur en beleid van onze gemeente. Dit geldt zowel voor de pastorale,
diaconale als de beheerszaken van onze kerkelijke gemeente.
De kerkenraad vergadert eenmaal in de zes weken. Op de agenda komt een
scala aan onderwerpen ter sprake, het pastoraat, diaconale acties,
huisbezoek, activiteiten ZWO, financiën en het beheer van ons kerkelijk
complex.
Van elke vergadering wordt een samenvatting van het besprokene in ons
kerkblad Kerknieuws Ginneken opgenomen.
De kerkenraad is steeds beschikbaar voor vragen en suggesties.

C. DIACONAAT
De diaconie besteedt haar gelden aan doelen die de landelijke Generale Diaconale
Raad aanreikt. De bestemming kan wereldwijd of lokaal zijn, voor een project of op
individuele basis als dat noodzakelijk is. De middelen daartoe verkrijgt de diaconie uit
wekelijkse collecten in de eredienst, giften en renten uit vermogen. Zij verantwoordt
haar beleid aan de Kerkenraad en de Provinciale Diaconale Commissie.
De diakenen doen dienst in de eredienst en zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad,
de werkgroep ZWO (zie volgende paragraaf), de werkgroep Breda-Wismar-Arad, de
Commissie Bijstand Pastoraat Amphiaziekenhuis, etc.
Secretaris: De heer O.N. Visser, Laurenspark 50, 4835 GX Breda,
tel. 076-8875180. Email: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Rekeningnummer Diaconie Prot. Gem. Ginneken: NL90 FVLB 0699 7416 53
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Kerkomroep
Als voor een gemeentelid de wekelijkse gang naar de kerk te bezwaarlijk
wordt, biedt de Diaconie de mogelijkheid om de kerkdienst thuis te volgen.
Voor wie zelf een computer met internet-aansluiting heeft, is dit
gemakkelijk te regelen (ga naar www.kerkomroep.nl en vul bij plaatsnaam
BREDA in en kies vervolgens de naam van onze gemeente). Heeft u geen
computer, dan kunt u een luisterkastje huren. Dit wordt voor u geïnstalleerd
en u krijgt een uitgebreide instructie hoe het bediend moet worden. Wilt u
hierover meer weten? De heer Olaf Visser kan u verder helpen. Tel. 076 –
8875180.
Inloop-koffieochtenden
Iedereen is welkom, ongeacht wel of geen kerklid, op elke 2e woensdag van de
maand van 10.00 – 12.00 uur in Mariëndal..
Werkgroep ZWO
(Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking)
Het doel van deze werkgroep is het stimuleren van de betrokkenheid van
onze gemeente bij de Wereldkerk. De ZWO-werkgroep doet het volgende:
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In samenwerking met Amnesty International brieven schrijven aan
regeringen ten behoeve van gevangenen;
Verkoop van artikelen van de Wereldwinkel (2x per jaar, t.w. ruim
vóór Pasen en ruim vóór Kerst) na de kerkdienst, tijdens het
koffiedrinken in Mariëndal;
Inzameling van gebruikte postzegels en ansichtkaarten; deze
kunnen worden gedeponeerd in de bus in het portaal van de kerk; de
opbrengst (landelijk € 40.000 per jaar) is voor Kerk in Actie;
Steun aan de landelijke collecten voor het Werelddiaconaat (eerste
zondag in februari en derde zondag in oktober; ZWO bereidt deze
diensten inhoudelijk voor;
Verkoop zendingskalenders;
Medewerking aan de vastenmaaltijden in de 40-dagentijd;
Kaartenacties voor politieke gevangenen in de Adventstijd en vóór
Pasen;
Samenwerking met ZWO-Breda;
In samenwerking met ZWO-Breda: steun aan een project buiten
Nederland.

Zoals u ziet, zitten de leden van deze werkgroep bepaald niet stil.
Indien u zich wilt aansluiten / meewerken, neemt u dan contact op met
mevrouw Anneke Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda, tel. 0765650601
De Commissie wordt gevormd door: Greet de Geus, Diny Koopmanschap,
Anneke Schipper en Willy Versteeg.

Werkgroep Breda - Wismar - Arad
De Protestantse Gemeenten Ginneken en Breda Midden-Zuid hebben al jaren
gemeentecontacten met Wismar (in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern) in het
voormalige Oost-Duitsland en Arad in Roemenië.
Contactpersoon: Mevrouw Mieke Frankfoorder-Boevé, Pottenbakkerstraat 51,
4813 LB Breda, tel. 076-5146523, email: w.franfoorder@hccnet.nl.

D. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De zgn. stoffelijke zaken van de kerk (gebouwen, terreinen en financiën)
worden beheerd door het College van Kerkrentmeesters.
Voorzitter: de heer G.P.Th. Bosma, W. v. Oranjelaan 34bis, tel. 0765601117.
Rekeningnummers ten name van Protestantse Gemeente Ginneken te Breda:
ING-rekening: NL50 INGB 0001 0790 21;
ABN-rekening: NL14 ABNA 0520 4249 99.

Financiën
Het financiële beleid van de gemeente wordt onder verantwoording van de
Kerkenraad uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters.
De belangrijkste bron van inkomsten vormt de jaarlijks in januari te houden
actie Kerkbalans. Hiermee wordt aan alle ingeschreven leden gevraagd de
kerkelijke activiteiten ook het komende jaar financieel mogelijk te maken.
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Uit de opbrengst worden de kosten betaald, die zijn verbonden aan de
predikantsplaats, evenals de salarissen en sociale lasten voor koster en
organist. Tevens moeten hieruit ook de kosten voor het onderhoud en
gebruik van de kerk en de overige gebouwen worden opgebracht.

Restauratiefonds
Ook voor dit fonds, bestemd voor de in stand houding van ons prachtige
kerkgebouw, zijn dringend nieuwe middelen nodig. Voor de komende jaren
wachten ons, na de restauratie, weer onderhoudswerkzaamheden, waarvoor
thans onvoldoende geld beschikbaar is.
Uw bijdragen zijn welkom op rekening NL83 INGB 0002 3112 97, t.n.v.
Restauratiefonds Prot. Gemeente Ginneken.

NB. Overweegt u ook eens het Restauratiefonds in uw testament met een
legaat te steunen. U weet dan zeker waaraan het geld wordt besteed: het in
stand houden van het kerkgebouw voor komende generaties.
Neemt u voor verdere informatie contact op met de penningmeester, de heer
J.J. Koeman, Dr. Gommerslaan 2, 4835 GV Breda, tel. 076-56.00.100.

Kosterij
De koster, de heer A.H. van Wijk, is het aanspreekpunt voor de verhuur en het
gebruik van kerk en bijgebouwen voor uitvaart- en huwelijksdiensten, bijeenkomsten,
vergaderingen, cursussen e.d., voor zover deze passen binnen de doelstellingen van de
gebouwen. Het telefoonnummer van de koster is 076-565.18.07, email:
pgg.avanwijk.@gmail.com.
Bieberg en Kerkhof ‘Oud Ginneken’
Onze kerkelijke gemeente bezit twee begraafplaatsen: De Bieberg, ca. 500 m van de
kerk verwijderd en het Kerkhof ‘Oud Ginneken’ achter de kerk. Beiden beschikken
over de mogelijkheid urnen te plaatsen. Voor Oud Ginneken gelden hogere tarieven
dan voor De Bieberg. Informatie hierover verkrijgt u bij de koster.
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PUBLICITEIT
Kerknieuws Ginneken
Kerknieuws Ginneken verschijnt acht keer per jaar. Hierin vindt U de kerkdiensten,
activiteiten inzake pastoraat en kringwerk, catechese en jeugdwerk en verslagen
vanuit de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, ZWO en werkgroepen, evenals
belangrijke gebeurtenissen in de gemeente.
Kopij kan per e-mail gestuurd worden naar: jfcvanepen@casema.nl.
Postadres: Duivelsbruglaan 11, Postbus 4648, 4803 EP Breda
De redactie: De heer Fred van Epen
tel. 076-5874785
De heer Jan Potgieser
tel. 076-5602704
Mevrouw Henriëtte van IJzeren – ten Kley tel. 076-5652949

Liturgieblad
Elke zondag wordt een liturgieblad uitgereikt met de orde van dienst voor die zondag.
Veelal wordt hierop melding gemaakt van zaken die tussentijds aandacht vragen.

Website
Op onze website www.protestantsegemeenteginneken.nl is veel terug te vinden van
wat u ook in deze kerkgids kunt lezen, aangevuld met de meest recente informatie.
Webredacteur is de heer L. Nicolai, email: lnicolai@ziggo.nl, bij wie u kopij voor de
website kwijt kunt.
Overige publiciteit
Gegevens omtrent kerkdiensten worden ook gepubliceerd in enkele huis-aan-huis
bladen.

WAT ER VERDER IN DE KERK GEBEURT
Open Kerk
Op de 1e zaterdag van de maand is de kerk open voor bezichtiging, van
13.30 tot 16.30 uur. Daarnaast is de kerk ook te bezichtigen op zaterdagen
in juli en augustus, tijdens de Braderie in augustus, met Monumentendag in
september en tijdens de Kerstmarkt in december. Meer informatie kunt u
vinden in Kerknieuws van de betreffende periode.
Contactpersoon: De heer Niek van Aalst, 076 – 5656698.
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Kerk als Huis van de Gemeente Breda
Onze kerk is ook beschikbaar voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.
Informatie hierover treft u aan op blz. 6 van deze gids.
Stichting Vrienden van de Protestantse Kerk Ginneken
Door vermindering van het aantal kerkbezoekers en teruglopen van
overheidssubsidies moeten maatregelen worden genomen om onderhoud en
restauratie van het kerkgebouw veilig te stellen. Gelukkig is er een toenemende belangstelling voor het historisch kerkgebouw, waarbij te denken
valt aan huwelijkssluitingen en uitvaarten. Ook voor de sector kunst en
cultuur kan het kerkgebouw een belangrijke functie vervullen.
Daarom is er op initiatief van enkele leden van de kerkelijke gemeente een
stichting opgericht, genaamd: “Vrienden van de protestantse Laurentiuskerk
Ginneken”. De stichting wil vrienden werven die het belang inzien van het
in stand houden van dit gebouw.
De stichting is inmiddels door de belastingdienst erkend als culturele
instelling, waardoor fiscale aftrek van giften mogelijk is. Verder zal de
stichting activiteiten op het terrein van kunst en cultuur ontplooien die
hopelijk leiden tot financiële opbrengsten. Het bestuur van de stichting
bestaat momenteel uit zes personen, waarvan er twee lid zijn van de
kerkelijke gemeente. De stichting kent ook een comité van aanbeveling,
waarin onder meer oud burgemeester van Breda, de heer Peter van der
Velden, zitting heeft genomen.
De stichting is aangemerkt als Culturele ANBI wat inhoudt dat giften aan de
stichting voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Het bankgironummer van de stichting is NL07 INGB 0006 9207 47.
Wilt u lid worden van deze stichting dan kunt u zich opgeven per post naar Stichting
Vrienden van de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP,
Breda. Of per email: info@vriendenprotestantselaurentiuskerkginneken.nl.
Leden ontvangen periodiek informatie over activiteiten in en om de kerk.
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Protestantse Gemeente Breda
Er is regelmatig overleg tussen de Protestantse Gemeente Ginneken en de
Protestantse Gemeente Breda.
Voor informatie kunt u de website van de Prot. Gem. Breda raadplegen:
www.protestantsegemeentebreda.nl
Kerkblad Prot. Gem. Breda: S’amen;
kopij naar samen@protestantsegemeentebreda.nl

Oecumene
In Ginneken en Breda Zuid is er een Oecumenisch Samenwerkingsverband, dat zich
bezighoudt met de contacten tussen de Protestantse Gemeente Ginneken, de
Protestante wijkgemeente Midden-Zuid en de Parochie van de Heilige Familie.

R.K. kerk: Parochie van de Heilige Familie.
Centraal secretariaat, Graaf Hendrik III Plein 28, 4819 CL Breda,
tel.: 076-533.54.30; e-mail: laurentiuskerk@parochieheiligefamilie.nl (alle
openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Kerken:
R.K. Laurentiuskerk Ginnekenweg 331a,
Sint Laurentiuskerk, Dorpsstraat 42, 4851 CM Ulvenhout.
Hlg. Maria Hemelvaartkerk, Kloosterstraat 1, 4854 CL Bavel

Raad van Kerken Breda
Er is in Breda een Raad van kerken, die als overlegorgaan functioneert. Elke dinsdag
is er om 12.30 uur een middaggebed in de Grote Kerk aan de Grote Markt, Breda.
Secretaris: Mevrouw Boukje Flach-Tuinhof, tel. 076-5208061.
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NAMEN EN ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN
Predikant: Ds. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda
Preses: Dhr. J.W. Schipper, Valkrustdreef 39, 4835 MD Breda.
Scriba: Mevr. S.A. Beks, Valkrustdreef 43, 4835 MD Breda
WIJKOUDERLINGEN
Mevr. C.M. Baljeu, Nieuwe Beekhoek 44, 4851 VK Ulvenhout
Mevr. H. Peeters-Wisse, Bieberglaan 9, 4834 MJ Breda
Mevr. M.L. de Wilde-Spanjaart, Mozartlaan 78, 4837 EL Breda
Dhr. F. de Troije, Diamantstraat 8, 4817 HV Breda
Ouderling met bijzondere opdracht:
Dhr. A. van Dijk, Schoutenlaan 62, 4854 AX Bavel

076-5605682
076-5650601
076-8889796
076-5613802
076-5611036
076-8885469
076-5219717
0161-431888

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, Wijngaardhof 12, 4811 GV Breda076-5610717
Diakenen: Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely, Past. Vermuntstraat 5,
4851 CR Ulvenhout
076-5652114
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
Ledenadministratie en Kerkbalans:
Dhr. W. Wilms, Tilburgseweg 114, 4817 BG Breda
076-5812374
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
Administrateurs: Mevr. G. van Halem-Romeijn en dhr. J. Potgieser 076-5602704
Informatie voor het Kerkelijk Bureau graag zenden aan kbginneken@zonnet.nl.
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