
Programma	  
	  

	  10:30 	   	  Zaal	  toegankelijk	  
	  11:00 	   	  Eredienst	  van	  de	  Algemene	  Kerk	  van	  het	  Nieuwe	  Jeruzalem	   	   	  
	   	   	   	  o.l.v.	  Ds.	  Alan	  Cowley	  
	  12:00 	   	  Lunch	  
	  13:00 	   	  Studiebijeenkomst	  rond	  het	  thema:	  
	   	   	   	  “de	  geestelijke	  wereld	  zoals	  beschreven	  	  
	   	   	   	  in	  de	  werken	  van	  Emanuel	  Swedenborg”	  
	  17:00 	   	  Einde	  bijeenkomst	  

	  
Deelname	  aan	  alleen	  de	  eredienst	  of	  alleen	  de	  studiebijeenkomst	  is	  ook	  mogelijk.	  	  
	  
Indien	  u	  een	  vraag	  heeJ	  over	  het	  thema	  die	  u	  Kjdens	  de	  studiemiddag	  behandeld	  zou	  willen	  zien,	  
dan	  kunt	  u	  deze	  vooraf	  stellen	  via	  info@newchurch.nl	  
	  
Voorwaarden	  
	  
De	  eredienst	  is	  vrij	  toegankelijk.	  
Voor	  deelname	  aan	  de	  studiebijeenkomst	  wordt	  een	  bijdrage	  van	  €	  10	  p.p.	  gevraagd.	  
Tussen	  12:00	  en	  13:00	  wordt	  in	  de	  vergaderzaal	  een	  eenvoudige	  lunch	  geserveerd,	  ook	  voor	  de	  
mensen	  die	  alleen	  de	  studiebijeenkomst	  bijwonen.	  De	  kosten	  voor	  deze	  lunch	  bedragen	  €	  5	  p.p.	  
	  
Uw	  bijdrage	  kunt	  u	  contant	  voldoen	  in	  de	  zaal,	  of	  vooraf	  overmaken	  naar	  onderstaande	  rekening.	  
	  
Na	  afloop	  van	  de	  bijeenkomst	  kan	  gezamenlijk	  worden	  gedineerd	  bij	  een	  van	  de	  vele	  restaurants	  
die	  Breda	  rijk	  is.	  De	  kosten	  daarvan	  zijn	  voor	  eigen	  rekening.	  	  
	  
Aanmelding	  vooraf	  wordt	  op	  prijs	  gesteld,	  i.v.m.	  de	  te	  organiseren	  lunch	  en	  het	  maken	  van	  een	  
reservering	  voor	  het	  diner.	  
	  
Voor	  aanmeldingen	  en	  voor	  algemene	  vragen	  of	  opmerkingen	  over	  de	  bijeenkomst	  kunt	  u	  een	  
bericht	  sturen	  naar	  info@newchurch.nl	  
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“...	  Omdat	  er	  zulke	  onwetendheid	  heerst	  zijn	  [de	  engelen]	  verheugd,	  dat	  het	  de	  Heer	  nu	  
behaagd	  heeE	  vele	  dingen	  over	  de	  hemel	  en	  ook	  over	  de	  hel	  te	  openbaren,	  en	  daardoor	  
zoveel	  als	  mogelijk	  is,	  de	  duisternis	  te	  verdrijven...”	  

	   	   	   	   	   	   	  Over	  het	  Laatste	  Oordeel	  14	  



De	  vrij	  onopvallende	  ingang	  is	  gelegen	  tussen	  de	  	  
kledingwinkel	  Suitable	  en	  brasserie	  Pieter	  Aertsz.	  
De	  eredienst	  zal	  plaatsvinden	  in	  de	  crypte	  welke	  
onder	  het	  kerkgebouw	  gelegen	  is	  	  
(toegang	  links	  op	  het	  binnenplein).	  
De	  lunch	  en	  de	  studiebijeenkomst	  worden	  in	  
de	  vergaderzaal	  op	  de	  1ste	  verdieping	  gehouden.	  

	  

Loca/e	  
	  
De	  bijeenkomst	  wordt	  gehouden	  bij	  de	  Lutherse	  Kerk,	  gelegen	  aan	  de	  Veemarktstraat	  11	  te	  Breda,	  
vlak	  bij	  de	  Grote	  Markt.	  
Op	  zo’n	  5	  minuten	  lopen	  bevinden	  zich	  diverse	  parkeergelegenheden	  (Barones,	  Beyerd-‐Vlaszak,	  	  
Q-‐park,	  ParkBee	  of	  Concordiastraat)	  in	  het	  centrum	  van	  Breda.	  
De	  loopKjd	  vanaf	  het	  NS-‐staKon	  bedraagt	  ruim	  10	  minuten.	  Op	  5	  minuten	  lopen	  vanaf	  de	  locaKe	  
bevindt	  zich	  een	  bushalte	  (Vlaszak).	  

	  

Meer	  informaKe	  over	  de	  Lutherse	  Kerk	  Breda	  is	  te	  vinden	  op	  de	  website:	  
	  

hdp://www.luthersekerkbreda.nl/home	  
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