
A.C. Koijen & Partners, boekhouding,
belastingadvies, hypotheken, verzeke-
ringen en pensioenen bestaat dit jaar
45 jaar. Ad Koijen (65) is de oprichter
van het kantoor dat inmiddels een
begrip is in Breda, Chaam en wijde
omgeving. In de kantoren in de
Esserstraat in Prin cen hage en aan de
Bredaseweg in Chaam werken drie
partners en 20 medewerkers. 

Twee takken
A.C. Koijen & Partners heeft zich vooral
gespecialiseerd in advies en werk voor
particulieren en bedrijven in het seg-
ment midden- en klein bedrijf. „Al onze
medewerkers, waaronder ik, doen voort-
durend aan scholing en bijscholing”, zegt
de enthousiaste Ad Koijen. “Wij hebben
ons bedrijf in twee delen gesplitst. Aan
de boekhoud-kant doen we, onder lei-
ding van Norbert Heijblom, complete
boekhoudingen. Maar als mensen een
deel van de administratie zelf willen
doen, kan je daar ook terecht voor bij-
voorbeeld btw-aangifte, het opmaken
van een jaarrekening of een gedegen
belastingadvies. Bij de andere tak van
ons bedrijf zijn we gespecialiseerd in
hypotheken, verzekeringen en pensioe-
nen. Maikel van Oosterhout en mijn
zoon Krijn zijn daar de partners. We
behartigen de financiële belangen voor
meer dan 3.000 relaties. Voor veel bedrij-
ven doen we ook de loonadministratie.
Sinds 2011 hebben wij ook een zelfstan-
dig RegioBank-kantoor. Een bewijs dat
we bij veel mensen een vertrouwenspo-
sitie hebben ingenomen,” aldus Koijen. 

Eerlijk en betrouwbaar
Koijen senior vertelt graag hoe hij
ertoe gekomen is om een kantoor in de

financiële sector te beginnen. “Al op de
lagere school was ik goed in rekenen.
Na mijn middelbare schooltijd ging ik
boekhouden studeren. In 1969 deed ik
op mijn twintigste thuis in Chaam op
een zolderkamer de boekhouding voor
een aantal particulieren en enkele
bedrijfjes. Ik wist dat studeren en op de
hoogte blijven van nieuwe ontwikke-
lingen noodzakelijk was om je klanten
van dienst te kunnen zijn. Naast boek-
houding studeerde ik voor belasting-
consulent, hypotheekadviseur, verzeke-
ringsadviseur en pensioenexpert. Veel
van onze medewerkers zijn uitstekend
opgeleid op hun gebied. Maar wat
vooral erg belangrijk is,” benadrukt
Koijen, “is eerlijk en betrouwbaar zijn.
Kiezen voor het belang van de klant en
laten zien dat je dat ook doet.”

Iets bijzonders
Net als eerdere lustrumjaren doet
A.C. Koijen & Partners ook dit jaar iets

bijzonders voor zijn klanten en mede-
werkers. Voornamelijk zakelijke relaties
krijgen dit voorjaar een uitnodiging
voor een thema-avond waar enkele
zakelijke onderwerpen zullen worden
behandeld. Aan het eind van de bijeen-
komst is er voor relaties en medewer-
kers de mogelijkheid om elkaar in een
gezellige sfeer te ontmoeten. Klanten
krijgen dit jaar een feestelijke kalender.
Bezoekende klanten ontvangen een
vogelhuisje. Deze zijn deels gemaakt
bij de Hobbyclub Princenhage. Voor
kinderen van relaties liggen zowel in
Chaam als in Princenhage cadeautjes
klaar. De medewerkers van Koijen
gaan, zoals elke vijf jaar gebruikelijk is,
met elkaar een weekend weg.

De redactie feliciteert Ad Koijen en zijn
collega’s en wenst hen veel succes in
de toekomst.

Helma Raaijmakers

A.C. Koijen & Partners 45 jaar financiële kennis en advies
Voor het laatste nieuws zie: www.wijkbladprincenhage.net
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Overweegt u de verkoop van uw woning?
Bel voor een gratis waardebepaling.

TE KOOP
Broekakker 40 te Breda

Liesbosstraat 8   076-515 42 03   www.mechel.nl

Vraagprijs 
€ 199.500,-- k.k.

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

“In een periode waarin u als nabestaande voor een hoop
vragen komt te staan ben ik er graag om u te ontzorgen.

Met aandacht voor uw wensen zorgen we samen voor
een persoonlijk en passend afscheid.”  

Dennis Vrolijk, Uitvaartverzorger
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Carnaval 2015: nog maar 5 keer de bak buiten zetten
De één gruwelt ervan, de ander telt
hoe vaak de vuilnisbak nog buiten
gezet moet worden voor het zover is:
Carnaval. Dat we in ’t Aogje een carna-
valscultuur hebben moge duidelijk zijn.
We versieren de Haagsemarkt, De Koe
zit vanaf donderdagavond al vol met
vrouwkes, op vrijdag met bouwers en
vanaf zaterdag knalt het feest er pas
écht goed in. En dan hebben we
natuurlijk ook een fantastische eigen
optocht.

Optochten
In vele huishouden, schuurtjes en lood-
sen wordt er alweer volop gebouwd en
geknutseld aan dé creatie voor de
optochten van ’t Aogje en ut Kielegat.
Want ook daarin hebben we een bui-
tengewone reputatie hoog te houden:
diverse verenigingen doen altijd mee
voor de hoofdprijzen in ut Kielegat. 

Het carnavalsseizoen is vanaf 11-11 al
begonnen en op diverse fronten wordt
er toegewerkt naar alles wat er gaat
gebeuren tussen het ophalen van de
eerste druppel en het opbergen van de
leste druppel. Het Wijkblad Princen -
hage gaat de komende weken op
onderzoek uit en zal verslag doen van
de voorbereidingen van carnaval. We
willen uiteraard ook een interview met
de fantastische prins die nu écht
(helaas, vanwege het afscheid) zijn
derde jaar ingaat als Prins Peer dun
Zeventiende. (Peter: ik bel je deze week.)

Mottomot
We beginnen de reeks carnaval in ’t
Aogje met Aogse Bluf. Deze
Princenhaagse topband is een vaste
waarde op alle Princenhaagse feesten
en weet steevast de tent op zunne kop
te zetten. Dit jaar zongen ze er zelfs
over want ze wonnen het Mottomot:
“We zetten in ’t Aogje alles op zunne
kop”.  En dus… mochten ze de studio in

om het winnende lied op te nemen.
Dat gebeurde helemaal in Raamsdonk.
De kelen van Petra (Peter de Bie) en
Paula (Paul de Groot) waren goed
gesmeerd en ook Aogse Bluf was
scherp. Het nummer stond er dus per-
fect op en gaat nu zijn weg vinden naar
de plaatselijke horeca, BaronieTV en de
Princenhaagse scholen. In het kader
van het Kielgatse scholenproject krij-
gen de kinderen van de scholen het
nummer aangeleerd. 

TV-opnames
Afgelopen zaterdag waren de TV-opna-
mes van Aogse Bluf voor BaronieTV en
ook dat ging prima met de Prima
Donna’s Paul en Peter voorop. U kunt
zelf het nummer beluisteren via ons
site, zodat u het goed kunt meezingen.
We hebben de tekst voor u in het film-
pje geplakt: moet goed komen. 
Nog maar 5 keer de bak buiten zetten! 

Armin Floren

Aogse Bluf nam vorig weekend het nummer “Alles op zunne kop” op voor BaronieTV. 
Foto: Armin Floren.

Inschrijving voor de 
Grote Aogse Optocht

Zaterdagmiddag 24 januari 2015 kan er worden ingeschreven voor
deelname aan de Grote Aogse Carnavalsoptocht, die plaatsvindt op
zondag 15 februari 2015. Van 15:00 tot 17:00 uur zitten in café
Heuvelzicht, Heuvelstraat 144, de leden van de Commissie
Buitengebeuren van Stichting C.C. ’t Aogje klaar om de inschrijffor-
mulieren in ontvangst te nemen. Let op: de inschrijfperiode wordt
strikt gehanteerd! Inschrijfformulieren zijn ter plaatse aanwezig.

Kijk voor inschrijfformulieren en het reglement op www.cctaogje.nl.

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dus als je gaat (ver)bouwen, kies dan voor Bouwbedrijf Balemans. Waarom? Omdat onze vakbekwame 
medewerkers alleen werken met goede en eerlijke materialen. Omdat we met je meedenken én omdat we duidelijke afspraken maken  
die we nakomen. Zo weet je zeker dat het helemaal goed komt. Kijk op www.balemans.nl. We maken graag een afspraak.

BOUWBEDRIJF BALEMANS B.V. | HOENDERPARKWEG 14 | 4838 BK BREDA | T 076-5212901 | WWW.BALEMANS.NL

SAMENWERKEN 
AAN BOUWEN.



Bingo in Princenhof 17 januari
Op zaterdag 17 januari laten KBO Breda-West en WIJ gedurende tien rondes de balletjes rollen, met
daarna nog een superronde. Natuurlijk met leuke prijzen. Kosten ¤ 8,00 (KBO leden ¤ 6,00). Aanvang
13:30 uur. Zaal open om 13:00 uur. Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Eerste vogelbeurs in 2015 18 januari
Elke derde zondag van de maand houdt SIVO een vogelbeurs in café restaurant Heuvelzicht,
Heuvelstraat 144 in Princenhage. Zo ook zondag 18 januari. Van 9 tot 12 uur kunnen u en uw kinderen
komen kennismaken met de boeiende hobby van het houden van prachtige vogels. Er zijn specialis-
ten/liefhebbers aanwezig aan wie u alles kunt vragen over deze boeiende hobby. Heel veel verschil-
lende kleurrijke vogels zijn te zien en te koop. Meer dan honderden vogels, o.a. Tropen, Europese vogels
en postuurkanaries.

Themamaaltijd Winter in Princenhof 21 januari
Op vrijdag 30 januari bij de eerste themamaaltijd van het jaar ben je welkom om te komen genieten
van drie verschillende stamppotten met nog eens keuze uit drie verschillende vleessoorten. Vooraf een
frisse kerriesoep en achteraf een Grand dessert. Aanvang 17:30 uur. Zaal open om 17:00 uur.  Kosten ¤
12,50 (BredaPas ¤ 10,00). Inschrijven: woensdag 21 januari vanaf 13:30 uur.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91.

Wandel en Match bij Princenhof 23 januari
Op vrijdag 23 januari kun je om 10:00 uur gezellig een uurtje wandelen, voor frisse lucht én een praat-
je. En misschien kun je wel iets voor elkaar betekenen: bijvoorbeeld een klusje, een bezoekje, de hond
uitlaten.
Princenhof, Princentuin 1, tel. (076) 530 97 91
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Inschrijven Vrijmarkt 2015
In 2015 vindt de Vrijmarkt plaats op
zondag 10 mei. De voorbereidingen van
de Vrijmarkt 2015 zijn al in volle gang.
De vergunning is aangevraagd, de kra-
men zijn gehuurd en er zijn weer veel
medewerkers gemobiliseerd. Zonder
die medewerkers zou er geen Vrijmarkt
gehouden kunnen worden. 

Sinds 4 januari 2015 kunnen belang-
stellen zich inschrijven voor een plaats
zonder of met kraam. Een kale plaats
kost 17,50 euro, een plaats met een
kraam kost 40 euro. Inschrijven gaat
het snelst via de website www.vrij-
markt-princenhage.nl. 

Papieren inschrijfformulieren zijn op te
halen en in te leveren bij Jan Hemmer
en Lenny Sinke van het Bier reclame -
museum aan de Haagweg 375 (alleen
op zondagen vanaf 11:00 uur) en bij
Peter en Ria Remie aan de Kampakker
26 in Princenhage.

Kindermarkt
Ook zal er weer een kindermarkt wor-
den georganiseerd op het grasveld en
de parkeerplaatsen in de Post hoorn -
straat. Zoals elk jaar zal dit evenement

worden opgevrolijkt door een draaimo-
len. Hier zullen Archanchella en
Daleela heel de dag in de weer zijn om
de kinderen een niet te vergeten dag te
bezorgen. 
De inschrijving voor de kindermarkt
start op zaterdag 25 april 2014.
Informatie daarover volgt later.

VERS 
IN ’T AOGJE

Kerstboom-
verbranding?

De lichtjes zijn weer opgerold
De kerststal is al aan de kant
De feesttijd is pas afgerond
Wanneer de kerstboom is 

verbrand

Maar nee, geen vuur, 
geen eerste vonk

Waarmee het einde steeds begint
Want ook al is de vlam zo sterk
Het is dit keer de wind die wint

Femke Reuvers
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Een (dreigend) juridisch probleem, privé of zakelijk?

Een advocaat nodig? Gebruik maken van het gra-
tis spreekuur?

Bel of email mr. Wijnans, werkzaam in Breda
(Princenhage) en Dongen.

Ga naar de onderstaande website voor verdere
informatie. 

mr. A.P.G.J.A. Wijnans
advocaat
Heilaarstraat 172
4814 NR Breda 

T: 076- 88 70 815
E: info@wijnansadvocaat.nl
I:  www.wijnansadvocaat.nl 

Partycentrum
De Posthoorn

Haagweg 448 Breda
Tel. 076-5211546

info@deposthoorn.net
www.deposthoorn.net

Feestje?
Wij verzorgen al uw 

familiegelegenheden in o.a. 
onze opgefriste voorzaal.

• Bo Tree Meditatie Cursus •

Een bijzondere combinatie van schilderen en mediteren.

Cursus start op 22 januari 2015!

Voor meer informatie 

kijk op: www.psycholoog-breda.net/bo-tree-meditatie of bel Bo: 06-45900874.

Praktijk De Regenboogvlieger
Psycholoog Drs. Bowinneth Phem

Heuvelplein 225

4812 PD Breda

06-45 90 08 74 

info@psycholoog-breda.net

www.psycholoog-breda.net

NIEUW! WIELER WORKOUT! Speciaal voor 
wielrenners en andere fietsliefhebbers is er nu
de Wieler Workout. De les duurt 1 uur en
bestaat uit 30 minuten Krachttraining, 
gevolgd door 30 minuten Spinning. Het hele
lichaam wordt getraind, maar de nadruk ligt op
rug, benen en billen.  Kijk voor meer informatie
op fitnessprinsenbeek.nl. Fitnesscentrum
Prinsenbeek, Klaverveld 55, Prinsenbeek, Tel.
076 - 541 69 69.
 Uurwerkreparatie Atelier F. Kawaler, voor 
klokken en horloges. Adr. Klaassenstr. 11, Breda,
tel. 076-521 24 39
FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN
Profiteer tot 1 juli 2015 van het tijdelijk 
verlaagde BTW-tarief van 6% in plaats van 21%
op arbeidsloon.Voor info of vrijblijvende 
prijsopgave bel: 076-542 01 61 of 06-54 35 55 33
Beginnerspakket 20 rijlessen + 1 praktijk-
examen € 995,-. Autorijschool Frans van Dun, 
Dr. Struyckenstraat 176, 4812 BK Breda, 
tel. 06 - 511 789 71 - www.fransvandun.nl 
Kijk voor meer pakketten op onze website:
www.fransvandun.nl
Bent u op zoek naar een professionele 
dagbesteding? Of zoekt u hulp bij de persoon-
lijke verzorging? Kijk dan eens op: 
www.cameleonzorgenwelzijn.nl of neem con-
tact op met Michaëla de Heus o6-43 55 58 99.
Invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.
Bel 076-5147444 of kom langs aan de
Esserstraat 79 te Breda A.C. Koijen & Partners
Administratie- en Belastingadviseurs.
65+ Allround timmerman wil graag alle voor-
komende werkzaamheden voor u doen tegen
lage vergoeding. Tel. 06-23 12 98 97

Betalis staat voor rechtvaardigheid!
Dat U krijgt waar u recht op heeft. Blijven uw
facturen onbetaald? Bel ons vrijblijvend op
076-820 02 01; we lossen het graag voor u op.
Eurogoud Breda - Inkoop van Goud & Zilver
Direct Euro’s voor uw goud. Loop vrijblijvend
binnen. Kostenloze taxatie. Past. van
Spaandonkstr. 30, 4813 BS Breda - 06-19 51 61 81
- www.eurogoud.nl - Maandag 12.00 - 17.00
uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
In- & verkoop van Spelcomputers & Spellen.
Ook voor oudere modellen, o.a. Nintendo Nes/
Snes/Gamecube/Game and Watch/Atari/Sega
of andere merken. Ook inkoop van oudere spel-
len voor deze spelcomputers - Jefer 2014 - 
Past. van Spaandonkstr. 30, 4813 BS Breda -
Altijd diverse modellen spelcomputers en spellen
op voorraad.
• Training sociale vaardigheden/weerbaar-
heid in groepjes - Thema’s o.a. vrienden
maken, zelfvertrouwen, boosheid • 7-9 jaar
(start feb, nog 1 plaats vrij) en 10-12 jaar (start
maart) • Marina Verstraeten - 06-53 11 69 66
(www.view-counselling.nl) •
TEGELOUTLET BREDA - DE ENIGE ECHTE TEGEL-
OUTLET VAN BREDA - Nu spectaculaire actie,
ook op onze nieuwe collectie 2015 vloer- en
wandtegels! 7 Dagen per week open; donder-
dag koopavond tot 20.00 uur en altijd koop-
zondag - Tegeloutlet Breda, Ettensebaan 19 -
Tel. 076-750 49 80
Gezellige SCHILDERLES - In Princenhage, bij
Maud, op woensdagochtend, donderdagmiddag
en/of -avond. Gratis proefles! Info: 06-29 57 71 41
Gevraagd: zelfstandige huisdhoudelijke hulp.
Voor 2 middagen in de week, in een ruim huis.
Tel. 076-520 28 22

Op vrijdagavond 30 januari (20.15 uur), 
zaterdagavond 31 januari (20.15 uur) en 
zondagmiddag 1 februari (14.00 uur) zijn er
weer de Aogse Avonden met als thema “Leve
de koning!”. Natuurlijk treedt Balletschool
Nana Vanderpluym ook op. De kaarten (€ 7,00)
zijn nog verkrijgbaar bij de firma Bachman en
bij Drogisterij Brocks - Commissie Aogse
Avonden van Stichting C.C. ‘t Aogje.
Ik ben een alleenstaande dame met hulphond.
Vanuit mijn PGB ben ik op zoek naar een rustige,
niet rokende hulp thuiszorg Persoonlijke
Verzorging voor meerdere uren per week. Voor
aanmelding: 06-54 29 61 44
Te huur: mooie, gestoffeerde bovenwoning.
Esserstraat, Princenhage. Geen studenten-
woning! Inlichtingen: 06-54 23 88 85.
Beschikbaar per 1 maart.
VINYL (LP’s en singels) GEZOCHT! Twee 
hobbyisten op zoek naar partijen.Heeft u nog
oude platen liggen die u niet meer gebruikt?
Wij kopen graag uw oude muziek. 
Contact: 06-37 29 27 01
Gezocht:  Ik ben een alleenstaande dame met
hulphond en zoek rustige, niet rokende hulp
thuiszorg huishouding vanuit PGB voor 4  uur
per week in Westerpark. Voor aanmelding tel.
06-54 29 61 44

Riool verstopt?
bak/keuken/toilet afvoer

tel. 06 - 38934256 
www.deheusinfra.nl

Prikkers worden uitsluitend geplaatst tegen 
contante betaling en dienen ingeleverd 

te worden bij Drukkerij van den Wijngaard, 
Pastoor van Spaandonkstraat 31

Sluitingstermijn op dinsdag uiterlijk 12.00 uur.

Één prikker (max. 5 regels/250 tekens) kost € 4,00 voor particulieren en € 9,50 voor niet particulieren.

Prikkers



In september is Eurogoud, inkoper van
goud en zilver, opengegaan in de Pastoor
van Spaandonkstraat. Zaakvoerder is
Jeroen Rijzewijk, handelaar in munten,
penningen en verzamelwaardige artike-
len. Met die ervaring is hij in dienst getre-
den bij Eurogoud in Tilburg. Daar kreeg
hij de kans om dit filiaal voor eigen reke-
ning te gaan drijven.

Betrouwbaarheid
‘Het is fijn om een eigen zaak te heb-
ben. Ik had het al jaren eerder moeten
doen. En Princenhage bevalt ook goed.
Er hangt hier een prettige sfeer. Ik merk
dat de mensen elkaar kennen, er is
sociale samenhang. Dat is gunstig
omdat betrouwbaarheid in dit vak heel
belangrijk is. Ik hoop dat mijn klanten
reclame voor mij maken. Ik wil me van
andere inkopers onderscheiden door
de aangeboden spullen aan tafel, dus
in het zicht van de klant, te taxeren.’
Het goud- of zilvergehalte van munten
is op te zoeken. Van sieraden en andere
voorwerpen moet eerst de echtheid
worden vastgesteld. Dat gebeurt met
een magneet omdat edelmetalen niet
magnetisch zijn. Daarna wordt het
gehalte vastgesteld door met het voor-
werp voorzichtig een kras te maken op
een toetssteen en die kras te testen
met verschillende vloeistoffen. De dag-
prijs van goud en zilver wordt op inter-
net opgezocht, eveneens in het bijzijn
van de klant. Tot slot wordt het gewicht
bepaald op een geijkte weegschaal.

‘Daar heb ik een certificaat van.’ De
marge voor Rijzewijk zit erin dat hij een
iets lagere prijs biedt dan de prijs die
hij krijgt van de smelterij waar alle
spullen naartoe gaan. ‘Maar ik concur-
reer met andere inkopers door mijn
klanten een zo goed mogelijke prijs te
bieden. En de taxatie kost niets.
Bovendien hoeven de mensen niet
meteen te beslissen.’

Verzamelingen
Rijzewijk heeft ook belangstelling voor
verzamelwaardige spullen. ‘Aan mijn

kinderen zie ik dat die generatie geen
munten of postzegels verzamelt. Zij
houden zich bezig met games en poke-
monkaarten.’ In zijn winkel heeft
Rijzewijk een collectie oudere spelcom-
puters staan zoals Gameboy,
Gamecube, PS2, Atari en de bijbehoren-
de spellen. Maar er staat ook Aziatische
kunst. ‘Laatst heb ik 150 speelgoedauto’s
van het merk Tonka ingekocht. Ik hoop
dat mensen die een leuke verzameling
in huis hebben waar ze niets meer mee
doen, bij mij komen aanbieden.’

Marc de Baar 

Goud en verzamelingen

Jeroen Rijzewijk voor zijn kast met computerspellen.

F9 van Groen-Wit in nieuw tenue
Kinderdagverblijf Princenhoeve steekt
het elftal F9 van R.K.S.V. Groen-Wit in
een nieuw tenue. Vorige week dinsdag
is de kleding uitgereikt door Shelly
Hermus en Marina Koppelaar, mede-
werkers van Smallsteps. De kleding
kwam precies op tijd voor de eerste
oefenwedstrijd van de F9 op zaterdag.

Marina Koppelaar: “Wij vinden het erg
belangrijk dat kinderen bewegen en
bovendien voelen wij ons een onder-
deel van de wijk. Met het sponsoren
van het tenue van de F-jes kunnen we
aan beide punten uiting geven. Het is
fijn dat wij op deze manier iets kunnen
doen voor de F-jes in de wijk. De kinde-
ren en ouders van Groen-Wit zijn
enorm blij met de kleding.”
Kindercentrum Princenhoeve biedt kin-
deropvang voor kinderen van 0 tot 13
jaar en is gevestigd in een prachtige
boerderij aan de Liesboslaan. Bij
Princenhoeve, dat deel uitmaakt van

het landelijke netwerk Smallsteps,
staat natuurbeleving centraal. Wat is er
nu heerlijker voor kinderen dan buiten
zijn? Spelen op het gras als de zon
schijnt, maar ook lekker stampen in de

plassen als het regent. Leuk en gezond,
dichtbij de natuur, waar het niet erg is
als je kleren vies worden.

www.kinderopvang-princenhoeve.nl 
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Bereikbaarheid secretariaat
Parochiehuis Martinus, Haagsemarkt
4, 4813 BA. Weekdagen: tussen 9.00 en
12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur,
behalve woensdagmiddag.  Tel. secreta-
riaat 5213873. 

Website: www.nazarethparochie.nl en
emailadres: martinus@rkbredawest.nl 

Elke dag is één pastor bereikbaar voor
uitvaarten, ziekenzalving en ziekenze-
gen en andere dringende vragen. 

U kunt contact opnemen via tel: 06 14
96 21 11. Pastores Paul Heye, Giny van
der Korput, Adrie Lint en Henny
Spooren-Schaart. 

Kerkdiensten  
Weekend 17/18 januari. tweede zondag
door het jaar

Zondag 11.00 uur. Eucharistieviering
met als voorganger pastor Paul Heye.
Het Martinuskoor verzorgt de zang.

Elke donderdag is er om 9.00 uur een
ochtendgebed in de koorkapel van de
Martinuskerk.

Misintenties
Zondag 11.00 uur. Voor een bijzondere
intentie.

IN MEMORIAM: JAN WEYTENS
Jan Weytens is op 29 februari 1932
geboren in Tilburg en overleed in Breda
op 7 december 2014. 

  

 

  

  

   

Johanneskerk
Protestantse wijkgemeente Breda
Midden-Zuid (wijk West)
Dreef 5
www.protestantsegemeentebreda.nl  

Kerkdienst 18 januari 
Dienst van Woord en Gebed.
Voorganger ds. Saskia van Meggelen.
Aanvang 10:00 uur.

Autorijdienst
Voor alle kerkdiensten is er een gratis
autorijdienst beschikbaar. Als u hier
voor de eerste maal gebruik van wilt
maken, neemt u dan contact op met
scriba van de wijkraad, dhr. P.W. Harder,
tel. 5212369 (na 20:00 uur).

Kerkbalans 2015 “Mijn kerk in balans”
Vanaf 18 januari gaan weer vele mede-
werkers op stap om de bekende enve-
lop met daarin uw bijdrageformulier
bij u te bezorgen of u ontvangt hem via
de post omdat wij niet voor ieder wijk-
je een medewerker hebben. 

Zorgt ú in het eerste geval ervoor dat
uw antwoordenvelop klaar ligt als zij
die enige dagen daarna weer op
komen halen? Ontvangt u uw envelop
via de post, dan hopen wij uw ant-
woord eveneens via de post te ontvan-
gen. Dank u wel!

Wijkpredikant
Ds. S. van Meggelen. Tel: 06-22576592.

Kosterij Johanneskerk 
Dhr. H. v. Wijk. Tel: 8871215.

  

 

  

  

   

Martinuskerk

J

Heb je dorst?
Het thema voor deze Week van Gebed is ons aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Je hebt voort-
durend water nodig, omdat in grote delen van Brazilië de temperatuur hoog is.

De Samaritaanse vrouw uit de Bijbel kende de dorst ook. Zij ging water putten op het
heetst van de dag, want dan hoopte ze geen van de vrouwen die over haar roddelden
tegen te komen. Jezus knoopte een gesprek aan, niet met een preek maar met een ver-
zoek: ‘Wil je me te drinken geven?’ Hij heeft zelf dorst. En hij spreekt over de behoefte aan
levend water.
Elk mens heeft dorst - dorst naar levend water: dat zijn twee facetten die in deze Week
van Gebed terugkeren. En wellicht doen we, samen biddend, de ontdekking dat we allen
één zijn in onze afhankelijkheid van de bron.

Johanneskerk/Dreef 5:
22 januari 9:00 uur: 
oecumenisch donderdagochtendgebed
25 januari 10:00 uur: 
oecumenische dienst met gospelkoor Chaverim uit Raamsdonksveer.

Iedereen is welkom!

Zijn vrouw, Zus Weytens-Ketelaars en
hun kinderen en kleinkinderen herin-
neren hem op het gedachtenisprentje:
‘Jan was een man van weinig woorden,
die erg van de natuur hield. Wandelen
met Zus en de hond, meer dan dat had
hij niet nodig. In de Drunense duinen
kende hij de weg als zijn broekzak en
hij wandelde ook graag langs de bloei-
ende hei in de Kampina. 

Zijn vertrouwde omgeving werd ver-
ruild voor een nieuwe toekomst in
Breda, in de buurt van zijn zonen Paul
en Marc. De wandelingen werden
voortgezet in het Mastbos en de
Chaamse bossen. 

Samen hebben we vele paden bewan-
deld met kinderen en vijf kleinkinde-
ren. Door zijn afnemende gezondheid
in de afgelopen twee jaar werden bos-
wandelingen met de hond niet meer
ondernomen. Uiteindelijk werd het
rondje om het park hem ook te veel. 

Wat moet het verdrietig voor hem zijn
geweest om het einde te voelen nade-
ren, terwijl hij nog zo aan het leven
hing. Hij heeft op ons allemaal
gewacht, heeft onze handen stevig in
de zijne genomen en onze liefde en
aanwezigheid gevoeld. 

Jan was niet bang om dood te gaan,
maar wilde alleen in onze nabijheid het
mooie leven wat hij had, loslaten. 

Op 7 decemberr om tien over half vijf in
de ochtend werd het stil. Wij zijn ver-
drietig, maar ook dankbaar voor wat hij
ons heeft gegeven’.
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Uitvaartverzorging 
van Gemert

Heuvelstraat 181, 4812 PJ Breda
tel: 076 - 521 28 68

www.gemert-uitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor een persoonlijke verzorging 
van crematie of begrafenis.

Vraag ons gratis 
informatiepakket aan.

Uw wens ... onze zorg

Hart voor u en uw mond

Toe aan een nieuw kunstgebit
of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten!
Tot 100% vergoed door zorgverzekering

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13, Mastbosstraat 78A, 4813 GV Breda
www.kunstgebitbreda.nl Dreef 3b • tel. (076)5144579

OPRUIMING tot
70% KORTING


