Agenda Michaelkerk Rotterdam, 26 maart t/m 24 juni 2018
maandag 26 mrt.

9.30 uur
10.30 uur
dinsdag 27 mrt.
9.30 uur
10.30 uur
woensdag 28 mrt.
9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur
donderdag 29 mrt. 9.30 uur
Witte Donderdag
10.30 uur
vrijdag
30 mrt. 9.30 uur
Goede Vrijdag
10.30 uur
15.00 uur
zaterdag 31 mrt. 9.30 uur
Stille Zaterdag
10.30 uur
20.00 uur

mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
lezing over het Isenheimer Altaar door Ignaz Stegeman
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
lezing van het lijdensevangelie
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
opvoering Pilatusspel

zondag

9.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.30 uur

Paastuintje
verhaal klas 4 t/m 6 (1-3 niet)
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst

9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
7.30 uur

mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
Johannes evangeliegroep
mensenwijdingsdienst

10.30 uur
13.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
7.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
16.30 uur

Geen kinderdienst
mensenwijdingsdienst
brongroep
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep over de Apocalyps
gespreksgroep Joh. evangelie Breda
mensenwijdingsdienst
ontmoetingsochtend voor senioren
mensenwijdingsdienst in Breda
voorbereiding jeugdwijding 7e klas

1 apr.

1e Paasdag

maandag

2 apr.

2e Paasdag

dinsdag

3 apr.

woensdag 4 apr.
vrijdag

6 apr.

zondag

8 apr.

maandag 9 apr.
dinsdag
10 apr.
woensdag 11 apr.
donderdag 12 apr.
vrijdag
13 apr.
zaterdag

14 apr.

zondag

15 apr

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.50 uur

dinsdag
17 apr.
woensdag 18 apr.
20.00 uur
donderdag 19 apr. 20.00 uur
vrijdag
20 apr. 7.30 uur
zaterdag 21 apr. 8.00 uur

verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
toespraak Christus als arts
geen dienst i.v.m. Synode
geen dienst i.v.m. Synode
lees- en gespreksgroep
gespreksgroep de Apocalyps in Gouda
mensenwijdingsdienst
jeugdwijdelingen bezoek aan Brugge en Antwerpen t/m
zondagochtend

zondag

22 apr.

10.30 uur
dinsdag
24 apr. 9.30 uur
10.30 uur
woensdag 25 apr. 9.30 uur
20.00 uur
vrijdag
27 apr. 7.30 uur
(koningsdag)
zondag

dinsdag
woensdag

29 apr.

1 mei
2 mei

donderdag 3 mei
vrijdag
4 mei

zondag

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
7.30 uur

6 mei

10.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
20.00 uur
donderdag 10 mei 10.30 uur
dinsdag
woensdag

8 mei
9 mei

Geen kinderdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
gemeentevergadering
mensenwijdingsdienst

verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep Johannes evangelie
gespreksgroep over de Apocalyps
gespreksgroep over de Apocalyps in Gouda
mensenwijdingsdienst

Geen kinderdienst
jeugdwijding-mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
lees- en gespreksgroep
mensenwijdingsdienst

Hemelvaart

vrijdag
zaterdag

11 mei 7.30 uur mensenwijdingsdienst
12 mei 16.30 uur voorbereiding jeugdwijding 7e klas

zondag

13 mei

vrijdag
zaterdag

18 mei
19 mei

zondag

20 mei

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.50 uur
dinsdag
15 mei 9.30 uur
10.30 uur
woensdag 16 mei 9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur
donderdag 17 mei 20.00 uur

Pinksteren

Pinkstermaandag
Pinksterdinsdag
woensdag 23 mei

verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
toespraak: sacrament en genezing
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep Johannes evangelie
lees- en gespreksgroep
gespreksgroep Johannes evangelie
in Breda
7.30 uur mensenwijdingsdienst
9.30 uur mensenwijdingsdienst Breda

9.15 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
10.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Pinksterviering jongere kinderen
verhaal voor oudere kinderen
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
Pinksterfeest bij Petra Roest Crollius in de tuin
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst

vrijdag

25 mei

zondag

27 mei

20.00 uur ministrantenavond
7.30 uur mensenwijdingsdienst

9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen
10.30 uur mensenwijdingsdienst
dinsdag
29 mei geen dienst i.v.m. Internationale Synode
woensdag 30 mei geen dienst i.v.m. Internationale Synode
vrijdag
1 juni geen dienst i.v.m. Internationale Synode

zondag

3 juni 10.30 uur
12.00 uur
dinsdag
5 juni 9.30 uur
10.30 uur
woensdag 6 juni
9.30 uur
20.00 uur
donderdag 7 juni 20.00 uur
vrijdag
8 juni 7.30 uur

mensenwijdingsdienst
officieel afscheidsmoment José
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep over de Apocalyps
gespreksgroep de Apocalyps in Gouda
mensenwijdingsdienst

zondag

verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
toespraak: sacrament en genezing
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst

10 juni

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.50 uur
dinsdag
12 juni 9.30 uur
woensdag 13 juni 9.30 uur
vrijdag
15 juni 7.30 uur

zondag

17 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst
Intrede Hilde Cauwenbergh
dinsdag
19 juni 9.30 uur mensenwijdingsdienst
woensdag 20 juni 9.30 uur mensenwijdingsdienst
20.00 uur harp en poëzie
donderdag 21 juni 20.00 uur gespreksgroep Johannes evangelie in Breda
vrijdag
22 juni 7.30 uur mensenwijdingsdienst
zaterdag 23 juni 9.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda

zondag

24 juni

St. Janszondag

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.45 uur
20.00 uur

verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
huwelijkswijding Marjan & Robert
Johannesvuur bij Petra Roest Crollus in de tuin

Begin zomerrooster:
zondag
woensdag
zondag

1 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst
4 juli 9.30 uur mensenwijdingsdienst
8 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst

