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Achter ons gebouw is onder andere de ingang 
naar de keuken, ofwel Praathuis. Het opstapje 
was al geruime tijd in verre staat van ontbinding 
en is recentelijk de restanten weggehaald om de 
spelende kinderen op het schoolterrein niet te 
verwonden.
Lag in coronatijd veel stil, onlangs hebben onze 
vrijwilligers zich met vereende krachten gebogen 
over het herstel, en zie: een prachtig, power-proef 
opstapje!!!
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Opgegroeid in de Sacramentsparochie 
is Wiet vanzelf binnengerold in 
het Ziekentriduüm. Begonnen als 
brancardier en misdienaar is hij 
vervolgens al snel in het bestuur van 
de organisatie gekomen. Tijdens deze 
dagen heeft hij Marion leren kennen 
en ook zij is sindsdien niet meer weg te 
denken tijdens het Ziekentriduüm.

In 1977 werd het penningmeesterschap 
doorgegeven aan Wiet en een 
aantal jaren daarna nam hij ook het 
voorzitterschap over.

Sinds die tijd is er veel veranderd. 
Het aantal gasten is van 300 naar 180 
gegaan. Bedden, waren er 60, zijn 
er nu zo goed als niet meer. Ook de 
draagstoelen zijn verdwenen. Die zijn 
vervangen door rolstoelen. Ook zijn 
er geen banken meer die uit de kerk 
moeten worden gedragen en waarmee 
ze op maandagochtend om 06.00 
uur begonnen. Dan werden ook al de 
beneden klaslokalen van de basisschool 
en het gemeenschapshuis ingericht om 
de gasten te ontvangen voor de lunch.
Grote aantallen vrijwilligers meldden 
zich om de gasten van thuis op te 
halen. De auto’s werden voorzien van 
een Ziekentriduüm vlaggetje zodat 
ze overal herkend werden. Marion 
nam de werkzaamheden van hoofd-
helpsters op zich. In die tijd waren 
de werkzaamheden van mannen en 
vrouwen nog strikt gescheiden. Later 
ging zij ook de aanname van gasten 
verzorgen.
Deelname aan Ziekentriduüm is tot nu 
toe altijd gratis geweest. Dit is mogelijk 
door de giften van donateurs die door 

Marion en Wiet,  
de gezichten van  
het Ziekentriduüm  
Breda, geven de 
werkzaamheden  
door.

Wiet dringend werden benaderd. Onder 
leiding van Wiet is er veel veranderd al 
wordt dat niet altijd herkend.

Helaas heeft er de afgelopen 2 jaar 
door Corona geen Ziekentriduüm 
kunnen plaatsvinden. Marion en 
Wiet hebben tijdens deze periode 
weloverwogen de beslissing genomen, 
de werkzaamheden - zoals aan hun 
gegeven - door te geven aan een 
jongere generatie. Zij zijn - gedreven 
door hun geloof - vele jaren sterke 
aimabele leiders en bestuurders 
geweest in de organisatie van het 
Ziekentriduüm. Zij hebben liefdevolle 
zorg getoond voor de gasten, maar 
hebben zeker ook steeds oog gehad 
voor de vele vrijwilligers. Hun 
betrokkenheid ging verder dan de drie 
dagen van het Ziekentriduüm.

Marion en Wiet Commissaris nemen 
geen afscheid van het Ziekentriduüm 
Breda, maar geven de werkzaamheden 
die nodig zijn om het Ziekentriduüm 
te waarborgen door. Hopelijk kan het 
weer in 2022 op 26, 27 en 28 juli en 
jawel het gaat door!

Inschrijven voor het komende 
Ziekentriduüm zal medio juni zijn.  
Zie voor meer informatie verder in 
dit blad. Voor informatie over het 
Ziekentriduüm Breda bel 06-82042793 
of mail triduumbreda@gmail.com. 

Jeanne Weterings
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Nu alles weer normaal 

is na de coronatijd 

zijn we volop aan het 

repeteren en hebben we 

inmiddels weer een aantal 

zondagsvieringen verzorgd. 

Op 1 mei was Marianne jarig, ondanks 

dat kwam ze toch zingen en na de viering 

werden de mensen die koffie bleven drinken 

door haar getrakteerd op wat lekkers bij de 

koffie. Jos Looise die voorging in de viering 

verraste haar met een boeket bloemen 

voor al het werk dat ze voor het koor doet. 

Iedere dinsdagmiddag zijn de meeste leden 

aanwezig om te repeteren. We stoppen 

altijd even om samen wat bij te praten en 

gezellig thee te drinken maar daarna moet 

er weer gerepeteerd worden. We hebben 

eind april afscheid genomen van onze 

dirigent Wout Kwakernaat. Nu repeteren 

we alleen met onze organist Paul Henken. 

De repetities verlopen gezellig en Paul 

leert ons veel. Niet alleen het programma 

voor de zondag dat we moeten zingen 

maar steeds weer liederen uit onze map 

en dat vinden we erg leuk. Ook zijn we nu 

aan het repeteren voor het tridiuum in juli 

waar we altijd op woensdag de morgen- en 

middagviering voor onze rekening nemen. 

Meestal worden we dan geholpen door 

enige leden van de andere koren van Paul 

zodat we dan met een grotere groep kunnen 

zingen. Met Pinksteren zingen we de 

viering maar dan kijken we ook uit naar de 

koorreis op 7 juni. We vertrekken dan al om 

kwart voor 8. De reis gaat dit jaar naar de 

Weerribben waar we een boottocht maken 

en een bezoek aan de Orchideeënhoeve in 

Luttelgeest. De dag is geheel verzorgd met 

koffie/thee in de morgen, een lunch en ’s 

middags weer koffie/thee met cake. De dag 

sluiten we af met een diner in Woudrichem. 

Volgende keer zal ik daar wat meer over 

vertellen. Jammer dat er zoveel mensen, 

die altijd meegingen, afgevallen zijn door 

ziekte, overlijden of ouderdom. We maken 

er een fijne dag van voor iedereen die mee 

gaat. We hopen nog steeds op nieuwe leden 

voor ons koor. Mocht u mee willen zingen 

kom dan eens kijken op dinsdagmiddag om 

kwart voor 2 in de kapel.

Marianne  Gillis, secretaris.

Dameskoor Accordando
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za 25 juni | 12.15 u.
Concert L’Amour de Moy

zo 19 juni | 16.00 u.
Evensong

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

Soms kan het leven heel erg overzichtelijk zijn. Ook 
in de muziek. Zoals een keukentrap een ‘trap voor in 
de keuken’ is en een fietssleutel een ‘sleutel van een 
fiets’, zo is Volksmuziek ‘muziek van een bepaald 
volk’. Traditionele muziek, zo voegt Van Dale er nog 
aan toe, maar heel veel ingewikkelder dan dat wordt 
het niet.
La Banda Bardi o.l.v. Joost van der Linden kijkt 
ernaar uit om u mee te nemen in het nieuwe 
programma “L’Amour de Moy”: in de oorsprong 
een chanson uit de tijd van de Renaissance en 
tegelijkertijd een klein pareltje uit de wereld van 
de volksmuziek. Begeleid door accordeonist Niek 
van Uden-Luteijn dompelt La Banda Bardi zichzelf 
én u als luisteraar in L’Amour de Moy onder in een 
kleurrijke verzameling van volksmuziek uit Frankrijk, 
Schotland, Wales, Ierland, Servië, Duitsland en 
Scandinavië.
Hoeveel landen het ensemble in dit programma ook 
aandoet, de gemene deler is de behoefte van ieder 
volk om zijn gevoelens van vreugde en smart om te 
zetten in zowel vocale als instrumentale muziek en 
deze te doen klinken. In het klein, in het groot en 
overal ter wereld. Muziek, veelal eenvoudig van aard 
en vaak van generatie op generatie doorgegeven. 

Het Sacramentskoor zingt de evensong. Evensong 
(of Choral Evensong) is de naam van een kerkelijke in 
de middag of avond, waarbij - als het om een Choral 
Evensong gaat - het grootste deel van de dienst 
gezongen wordt door een koor.
De evensong zoals die al jaren door het 
Sacramentskoor wordt vertolkt, is volgens de 
traditie die van de meest complete vorm (voor 19 
juni is het programma):
• Motet introitus: Oculi omnium van Charles Wood

Tot op de dag van vandaag is de volksmelodie 
een bron van inspiratie voor componisten. Want 
juist doordat volksliederen vaak al eeuwenlang 
meegaan is er allerlei ruimte voor vernieuwing: 
in zowel melodie, harmonie als poëzie. Vanuit 
diezelfde inspiratie nodigt La Banda Bardi u uit 
om te komen luisteren naar L’Amour de Moy. In 
Gouda en in Rotterdam en in Breda en in Nijmegen: 
ingewikkelder dan dat wordt het niet. Daarom: 
graag tot ziens bij een van onze concerten!
Kaarten à 12,50 euro te reserveren via  
info@labandabardi.nl 

• Preses and Responses vanPeter Nardone
• Psalm 110, arr. Jan Valkestijn
• Magnificat and Nunc dimittes van George Dyson 
• Motet: O thou, the central orb van Charles Wood
Een Evensong kan gezien worden als het equivalent 
van de vespers in de Rooms-katholieke en de 
Lutherse kerk. 
Binnen de kathedralen van Engeland heeft het 
geluid van het Sacramentskoor tijdens de evensong 
menigmaal geklonken. Zo hebben zij meermalen op 
uitnodiging de evensong gezongen in Westminster 
Abbey, St Paul’s Cathedral en St. George Chapel 
(Windsor Castle).
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Matthäus Passion 2022

Mijn naam is Geert van der Put 
en ik zing nu al zo’n 6 jaar op het 
Sacramentskoor waarmee ik afgelopen 
maand mijn vierde Matthäus Passion 
zong.

Er waren 4 uitvoeringen: in Oisterwijk, 
Oud Gastel, Breda en Gorinchem.                                                

Op 3 van de 4 uitvoeringen gingen 
we met de bus daar hebben we heel 
wat gelachen met z’n allen. Eenmaal 
aangekomen was er vaak gelijk een 
generale repetitie met de andere 
muzikanten. Hierna volgde vaak een 
periode van wachten terwijl alle gasten 
binnenstroomden. In de tussentijd 
gingen wij vaak kletsen, voorbereiden 
of soms zelfs naar buiten. In Oisterwijk 
hadden we zowaar een hele tuin voor 
onszelf. Mijn persoonlijke favoriet was 
de uitvoering in Breda. We konden er 
zelf naartoe fietsen en eenmaal daar 
ging alles heel vlot. We hebben die 
avond de hele grote kerk vol gekregen! 
Het leukste van alles was naar mijn 
mening de familie van koorleden die 
ook vaak kwamen kijken, waaronder 
natuurlijk ook mijn ouders, grootouders 
en tantes. Dat dat mijn favoriet was 
zegt overigens niets over de andere 
uitvoeringen. In mijn ogen verliepen ze 
allemaal zeer goed! En ik heb ook zeker 
van alle uitvoeringen genoten.

Geert van der Put

Kooracademie | Sacramentskoor | Choralen 

(Geert op de foto rechts)
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Namens het bestuur van de Vrienden van ………….. en de zangers van het Sacramentskoor hoop ik 
dat u allen gezond bent. Aan de ene kant is het koor in maart 2020 door het Coronavirus enigszins 
tot stilstand gekomen omdat van af die tijd het zingen niet meer was toegestaan, voor met name 
de mannen.
Aan de andere kant heeft men in die tijd hard gewerkt om de Kooracademie Breda op te richten 
en deze is dan ook vanaf september 2020 geopend. Kooracademie Breda is een werknaam om 
de toestroom voor nieuwe leden laagdrempelig te maken. Het Sacramentskoor blijft gewoon 
bestaan. Sinds de oprichting van de Kooracademie Breda hebben zich al 35 nieuwe kinderen 
gemeld voor de opleiding wat uiteindelijk zal leiden tot deelname aan het Sacramentskoor Breda.
Dit alles is tot stand gekomen mede door uw steun. 
Wij hopen dan ook dat we ook in de toekomst op uw steun mogen rekenen zodat de Kooracademie 
en het Sacramentskoor zich kunnen blijven uitbreiden met een gedegen muzikale opleiding voor 
kinderen en prachtige koorzang.
Ook u kunt dit werk steunen door u aan te melden als Vriend(in). Al vanaf € 25,-- per jaar bent u 
Vriend(in). Uw bijdrage kunt u overmaken naar IBAN: NL.74.RABO.0104.6383.46, t.n.v. Stichting 
Vrienden van het Sacramentskoor o.v.v. uw adresgegevens.

Namens het Kooracademie en Sacramentskoor hartelijk dank voor uw steun, nu en in de 
toekomst.

VRIENDEN VAN ...........

Bijzondere bijeenkomst

Ons gebouw is in 2000 in eerste 
instantie aangekocht om het 
te kunnen behouden voor het 
Sacramentskoor en de Kooracademie 
die hieruit is voortgekomen. Daarmee 
is een prachtige concertzaal en 
repetitieruimte verworven voor 
koor en academie om zich te blijven 
ontwikkelen en te presenteren.

Voor onze zangers en zangeressen staat 
de deur altijd open. Dat geldt ook voor 
onze oud koorzangers.

Vrijdag 27 mei maakte daar enkele 
oud koorzangers graag gebruik van. In 
een bijzondere viering (met Henri de 
Graauw als voorganger) waarin om een 
goed huwelijk werd gevraagd kwamen 
6 zangers bijeen. De zang waren ze 
nog niet verleerd. Fantastisch! En 
Ralf wensen wij alvast een prachtige 
trouwdag toe in juni.
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De Steunpilaar

Secretariaat 
De openingstijden zijn aangepast. Vanaf heden: 
Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend: 10.00 uur – 11.00 uur 
Bezoekadres:   Zandberglaan 58 in Breda 
Correspondentie adres:   Postbus 8765, 4820 BB Breda 
Telefoon:  076-8862768  
Email:  secretariaat@sacramentskerkbreda.nl 
Website:  www.sacramentskerkbreda.nl 
Opgave gebedsintenties: Telefonisch doorgeven aan secretariaat

Informatievoorziening 

“In en rond de Sacramentskerk”  verschijnt 4x per jaar. Deze wordt uitsluitend per 
mail toegezonden via nieuwsbrief@sacramentskerkbreda.nl.
Mocht u zich in het verleden hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief, maar u 
ontvangt deze niet, dan adviseren wij u regelmatig uw spam/ongewenste email 
te controleren. Mocht de email daarin beland zijn, dan kunt u aangeven dat de 
afzender van deze email vertrouwd is. In het vervolg zal deze email dan in uw 
normale mailbox binnenkomen.
Wilt u “In en rond de Sacramentskerk” van ons (blijven) ontvangen, stuurt u dan 
een mail naar secretariaat@sacramentskerkbreda.nl

Momenteel zijn we bezig deze nieuwsvoorziening te upgraten, onder andere met 
de bouw van een nieuwe website. Zodra deze in de lucht is, zullen wij u hierover 
informeren. 

Vrijwilligers gezocht…..

In 2000 is het kerkgebouw op initiatief van het Sacramentskoor aangekocht om het 
te behouden voor koor en gemeenschap. Sindsdien beheren en onderhouden onze 
vrijwilligers het gebouw. Al ruim 20 jaar. Met het verstrijken van de jaren zijn de 
vrijwilligers van het eerste uur ook in leeftijd toegenomen. Zij doen hier en daar en 
stapje terug en met recht. Voor hun inzet, nog altijd, zijn we hen heel dankbaar.
Maar het gebouw, thuisbasis voor onze koren en geloofsgemeenschap blijft vragen 
om goed beheer en onderhoud. Wij roepen dan ook een ieder op die hieraan zijn of 
haar steentje wil bijdragen, in welke vorm dan ook, met onze huidige vrijwilligers 
mee te doen. Vele handen maken immers licht werk. Voor meer informatie over 
wat allemaal mogelijk is, neem contact op met Jeanne Weterings: j.weterings@
planet.nl of 06 – 22 74 00 48.  
  

(Periodieke) bijdrage

De Stichting SacramentskerkBreda (SKB) kan – behoudens incidentele bijdragen in 
de vorm van legaten – op hoofdlijnen op twee manieren financieel ondersteund 
worden: met of zonder overeenkomst.

Een periodieke bijdrage zonder overeenkomst
Een periodieke bijdrage zonder overeenkomst, is met name geschikt voor 
“kleinere” bijdragen per maand, kwartaal of jaar. Deze bijdragen zijn tot 125% 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en er is geen sprake van een drempel, 
↓
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omdat SKB een culturele ANBI  (= Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

De periodieke bijdrage met overeenkomst
De periodieke bijdrage met overeenkomst biedt uitkomst voor “hogere” bijdragen 
per jaar. De voordelen zijn zeer aantrekkelijk. Er zijn wel voorwaarden aan 
verbonden. Deze voorwaarden zijn: 

• Zo moet er allereerst een overeenkomst worden gesloten. Minimaal voor 5 jaar.  
 Hiervoor dient een formulier van de Belastingdienst te worden ingevuld;
• Minimale bijdrage per jaar is € 3.300,--;
• U dient zich in te schrijven bij SKB als vrijwilliger.
• Jaarlijks wordt door SKB opgave gedaan aan de Belastingdienst (1 febr) van de  
 uitgekeerde belastingvrije vrijwilligersvergoedingen.

De voordelen zijn:
• De bijdrage is tot 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en er is geen  
 sprake van een drempel, omdat SKB een culturele ANBI (= Algemeen Nut  
 Beogende Instelling) is;
• U ontvangt jaarlijks een belastingvrije vergoeding van maximaal € 1.700,--.

Rekenvoorbeeld periodieke bijdrage met overeenkomst:
Jaarlijks in december doet u een donatie van  € 3.300,-- aan SKB.
In dezelfde maand betaalt SKB u de vrijwilligersvergoeding van € 1.700,-- uit.
Bij uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar neemt u een bedrag van 
 € 4.125,-- (= 125% van de donatie) in aftrek. Hiervoor geldt geen drempel, zodat u 
een belastingvermindering ontvangt. Bij 37% tarief is dat € 1.526,25,--. Resultaat:

   Donateur  SKB
Donatie  3.300,--  3.300,--
Vrijwilligersvergoeding    -/- 1.700,--  -/- 1.700,--
   ----------  ----------
   1.600,--  1.600,--
Belastingvermindering    -/- 1.526,25  --
   ----------  ----------
Netto bijdrage       73,75  1.600,--

De jaarlijkse bijdrage kost de donateur (behoudens renteverlies op spaargeld: op 
jaarbasis maximaal € 15,--) nagenoeg niets. SKB ontvangt per saldo een bijdrage 
van € 1.600,-- per jaar. Het afgelopen jaar hebben meerdere donateurs voor deze 
mogelijkheid gekozen, waarvoor dank.  
Heeft u vragen: mail naar Adriaan Weterings (ajcmwet@ziggo.nl) of bel  
06 – 51 63 07 33.

Dank

Een van onze zeer gewaardeerde voorgangers, Jos Looijse, heeft ons laten weten 
te stoppen met haar werkzaamheden als voorganger. Wij betreuren dat natuurlijk 
zeer. Jos was een bron van inspiratie, bereidde haar vieringen altijd tot in de 
puntjes goed voor, waar de kerkgangers graag voor kwamen. We danken haar voor 
haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar het allerbeste toe.

Bestuur en vrijwilligers SKB 
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za 25 juni | 13.00 - 21.30 u.
Korendag

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

Koren en zangliefhebbers uit Breda!  

Van harte nodig ik jullie uit voor de 

KORENDAG 2022, van 13.30 tot 21.30 uur. 

 

Workshops zang

Er worden twee workshops gegeven. Deze 

vinden ‘s middags plaats in Nieuwe Veste.

Onder leiding van de jonge Letse dirigent 

Mantas Jarašunas ga je aan de slag met 

klassiek, moderne koormuziek. Zing je liever 

het lichtere genre, zoals pop, jazz of musical, 

doe dan mee aan de workshop onder leiding 

van Adriana Romijn. Voorafgaande aan 

het avondconcert worden de workshops 

gepresenteerd in de Sacramentskerk.

Laat je inspireren door deze kundige 

dirigenten en neem deel aan deze gratis 

workshops! Voor verdere informatie en 

aanmelden: Nieuwe Veste Breda.

 

Netwerkbijeenkomst

Ben je bestuurslid of maak je deel uit van 

een commissie? Schrijf je dan in voor deze 

bijeenkomst die ’s middags plaatsvindt in 

Nieuwe Veste. 

De afgelopen jaren heeft de pandemie 

behoorlijke gevolgen gehad voor kunst en 

cultuur in het algemeen en de beoefening 

van amateurkunst in het bijzonder. Deze 

bijeenkomst wordt terug, maar vooral ook 

vooruit gekeken. De uitdaging is daarbij om 

de onderliggende problemen en knelpunten 

in de korenwereld te bespreken en weer 

richting te geven. Wat heb je daar op korte 

termijn voor nodig? De enquête vormt 

daarbij de leidraad.

Ontmoet elkaar en wissel ideeën uit onder 

leiding van een kundige sessieleider. Voor 

verdere informatie en aanmelden: Nieuwe 

Veste Breda.

 

Concert

De korendag 2022 wordt afgesloten met 

een concert waaraan zangers van het Lets 

Radiokoor deelnemen. Het concert vindt 

plaats in de Sacramentskerk, Zandberglaan 

58 in Breda. De aanvang is 20.15 uur. 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur.

 

Pieter Zwaans

Amateurkunst, Lessen & cursussen,  

Kamermuziek Breda

Nieuwe Veste Breda
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wo 13 t/m za 16 juli 
Wandeldag

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

Welkom bij Expeditie Las Lanzas!
In samenwerking met La Vuelta Holanda organiseren 
wij een uniek 4-daags wandel event, waarbij je 
Breda op een sportieve en bijzondere manier 
ontdekt! In de periode van 13 t/m 16 juli dompelen 
wij je onder in de Spaanse allure van de stad. Kies 
jouw etapa van 8, 12 of 16 kilometer en wandel 
dwars door bijzondere en historische gebouwen, 
creatieve plekken, natuurrijke gebieden en stadse 
gezelligheid. Elke dag een nieuwe route en bij elke 
stempelpost een feestelijk onthaal en smakelijke 
verwennerijen zodat jij de eindstreep met plezier 
gaat halen. We gaan je oren en ogen verwennen 
met muziek, verhalen, kunst, cultuur en de stilte 
van de natuur. Dit wordt een groot feest waar 
familie en vrienden welkom zijn om je toe te juichen 
en binnen te halen.
13 t/m 15 juli wandel je in de avond, de finaledag op 
zaterdag 16 juli is overdag!

Wat krijg je?
- 4 unieke route (8, 12 of 16 km)
- Stempelboekje incl. keycord
- 4 consumptiebonnen 
- Bos gladiolen 
- Overwinnings pin
- Stempelposten met hapjes of drankjes
- Afsluitend feest bij Brouwcafé Frontaal
Support met jouw deelname ook het Fonds 
Gehandicaptensport!

In Nederland zijn 1,7 miljoen mensen met een 
handicap voor wie sporten niet mogelijk is, er is vaak 
extra ondersteuning nodig. Jij hebt de mogelijkheid 
om met jouw deelname een steentje bij te dragen 
aan dit mooie initiatief.

Greep uit de deelnemende locaties:
Ingenhousz Breda, Princenhaags museum, 
Johanneskerk, Teteringse Tennis Vereniging, 
Parkhoeve Breda-Noord Kinderboerderij, Brouwerij 
Frontaal, BAAI, Belcrum Beach, MEZZ, Stedelijk 
Museum Breda, Coffeelab Breda, BANK15, Curio 
Onderwijs groep, Sacramentskerk Breda, STEK & 
BRESS Bredase Studentensport.
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26 t/m 28 juli
Triduum

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

Op 26,27 en 28 juli 2022 wordt 
in de Sacramentskerk weer het 
jaarlijkse triduüm georganiseerd. 
Dit jaar het 84ste . 
Nog steeds brengt het triduüm 
in de Sacramentskerk mensen 
bijeen die elkaar helpen. 
Tegenwoordig ligt de nadruk 
van het triduüm niet alleen bij 
zieken maar ook voor mensen die 
behoeften hebben aan contact 
en die daar door het jaar weinig 
mogelijkheden toe hebben. Op 
deze drie dagen van het triduüm 
worden de vaste mantelzorgers 
van onze gasten ontlast van hun 
mantelzorgtaak.
Aan de opzet van het triduüm 
is in de loop der jaren niet zo 
veel veranderd: ook vroeger al 
hielden liturgische plechtigheden 
en ontspanning, bezinning en 
plezier elkaar in evenwicht op een 
manier die velen aansprak en nog 
steeds aanspreekt. En wat ook is 
gebleven, is de betrokkenheid van 
de vele vrijwilligers die een week 
van hun vakantie gebruiken om 
anderen bij te staan.

Wilt u als vrijwilliger deelnemen, 
dan kunt u zich aanmelden via het 
formulier op de website 
www.triduumbreda.nl pagina 
Vrijwilligers. 
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ma 19 dec
Clare College Choir

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN / AANBEVOLEN 

Clare College is een college van de Universiteit van 
van Cambridge en het op een na oudste college in 
Cambridge na Peterhouse. Clare staat bekend om 
zijn kerkkoor en om de tuinen, die zich in het Backs-
gebied in de buurt van de rivier de Cam bevinden.
Het college werd in 1326 opgericht door de 
toenmalige kanselier van de universiteit Richard de 
Badew onder de naam "University Hall". Uitgerust 
met zeer weinig middelen (slechts twee fellows 
konden worden betaald), kwam het jonge college al 
snel in financiële moeilijkheden. Het college werd 
in 1338 opnieuw opgericht als Clare Hall door een 
geschenk van Elizabeth de Clare, een kleindochter 
van Edward I. Het geld was nu voldoende voor 
twintig fellows en tien studenten.
De naamsverandering van "Clare Hall" naar 
"Clare College" vond plaats in 1856. Het huidige 
college "Clare Hall" werd in 1966 opgericht als een 
postdoctoraal college van Clare College. Het Old 
Court, dat de linkergrens van King's College vormt, 
werd gebouwd tussen 1638 en 1715, met een lange 
onderbreking tijdens de Engelse Burgeroorlog. Deze 
periode omvat ook de intrede van het classicisme 
in de Britse architectuur. Deze verandering is 
vooral merkbaar bij het vergelijken van het oudste 
deel (noordvleugel) van het "Oude Hof" met de 
traditionele gotische architectuur en de zuidvleugel 
gebouwd in de klassieke stijl. De collegekapel is 
ontworpen door James Burrough en gebouwd in 
1763. Het altaarstuk is "Annunciatie" van Cipriani. 
De Clare Bridge is de oudste brug in Cambridge. 

Kenmerkend voor de eenvoudige brug zijn de 14 
stenen bollen, waarvan in één bol een gedeelte 
ontbreekt. Volgens de legende sneed de bouwer van 
de brug, boos omdat hij niet volledig werd betaald 
voor zijn werk, het stuk uit de bal om de discrepantie 
tussen werk en betaling te compenseren.
De meest waarschijnlijke verklaring is echter 
dat deze fout is opgetreden nadat de brug was 
gerepareerd. Van tijd tot tijd laten de ijzeren 
verbindingen tussen de ballen en de reling los. 
Om de ballen weer te bevestigen, worden ze naar 
beneden gehaald en wordt een nieuw gat geboord 
voor verankering. Het oude gat wordt vervolgens 
afgedicht met een bijpassende kogelwig.
Het koor van Clare College is een gemengd koor. 
Sinds de oprichting van het koor in 1971 heeft het 
een internationale reputatie opgebouwd als een van 
de leidende universitaire koorgroepen ter wereld. 
Onder dirigent Graham Ross ( sinds 2010) is de 
kwaliteit van het koor tot grote hoogte gestegen. 

Een absolute aanrader om kerst mee te beginnen. 
Maandag 19 december verzorgt Clare College Choir 
een concert in de Sacramentskerk in Breda. Aanvang 
19.30 uur. Kaarten zijn medio september online 
verkrijgbaar.
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Wijzigingen voorbehouden

Concertagenda (Sacramentskerk) 

DATUM UITVOERENDE(N) PROGRAMMA  AANVANG

25 juni  La Banda Bardi L’amour de Moy  15.00 uur 

25 juni  Meesters & Gezellen Spiritualiteit en Licht  20.15 uur 

16 juli  Kooracademie Breda Zomerconcert  16.00 uur

 

08 sep  Kooracademie Breda Presentatie tijdens Mamafair  Namiddag 

12 dec  CEO Kerstconcert  20.15 uur 

18 dec  Sacramentskoor Lessons and carols  16.00 uur 

19 dec  Clare College Choir  Christmas carols  19.30 uur 

26 dec  Kooracademie Breda Fam. Kerstconcert  12.15 uur

Vieringen in de Sacramentskerk

DATUM UITVOERENDE(N) PROGRAMMA  AANVANG

12 juni  Cantor Viering   11.00 uur 

19 juni  Cantor Viering   11.00 uur 

19 juni  Sacramentskoor Evensong  16.00 uur 

26 juni  Cantor Viering   11.00 uur

3 juli  Dameskoor Accordando Viering   11.00 uur 

10 juli  Cantor Viering   11.00 uur 

17 juli  Cantor Viering   11.00 uur 

24 juli  Cantor Viering   11.00 uur 

26 juli  Sacramentskoor Triduum viering  10.30 uur 

26 juli  Sacramentskoor  Triduum vespers  14.45 uur 

27 juli  Dameskoor Accordando Triduum viering  10.30 uur 

27 juli  Dameskoor Accordando Triduum vespers  14.45 uur 

28 juli  Sacramentskoor Triduum viering  10.30 uur 

28 juli  Sacramentskoor Triduum vespers  14.45 uur 

31 juli  Cantor Viering   11.00 uur 

7 aug  Dameskoor Accordando Viering   11.00 uur 

14 aug Cantor Viering   11.00 uur 

21 aug Cantor Viering   11.00 uur

28 aug Cantor Viering   11.00 uur

4 sep  Dameskoor Accordando Viering   11.00 uur 

11 sep Cantor Viering   11.00 uur 

18 sep      Vervalt     

25 sep  Cantor Viering   11.00 uur

Kopij en reacties zijn welkom en kunnen 

gericht worden aan: 

Stichting SacramentskerkBreda, 

Postbus 8765, 4820 BB Breda

Gegevens Stichting SacramentskerkBreda 

Postbus 8765, 4820 BB Breda.

IBAN-nummer NL77.ABNA.0547.1016.78
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