
Agenda Michaelkerk tot 3 december 2017 
 
dinsdag 26 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag  27 sep.    9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur avond over cultusmuziek  
vrijdag 29 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst! 
Michaëldag  20.00 uur   3e avond over lidmaatschap 
zaterdag 30 sep. 16.00 uur   verhaal 1e klassers samen 
   met hun ouders 
 
zondag   1 okt.   9.15 uur   Michaëlfeest met verhaal en 
   zang 
    9.15 uur   verhaal voor grote kinderen 
    10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur toespraak over Michaël  
   Michaëlkoor zingt  
dinsdag   3 okt.     9.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag   4 okt.     9.30 uur    mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Johannesgroep  
 20.00 uur lees- en gespreksgroep   
donderdag   5 okt. 20.00 uur Breda Kringavond 
vrijdag   6 okt.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag      7 okt.    15.30 uur   bijeenkomst 7e klassers 
  16.30 uur   bijeenkomst jeugdwijdelingen 
 
zondag   8 okt.   9.30 uur verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6   
       10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag 10 okt.   Géén mensenwijdingsdienst! 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 11 okt.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps 
donderdag 12 okt.   20.00 uur   Johannesevangelie in Breda        
vrijdag 13 okt.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag  14 okt.   9.30 uur    mensenwijdingsdienst in Breda 
 
zondag 15 okt.   9.30 uur verhaal alle kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
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  11.50 uur toespraak Christus als arts  
dinsdag 17 okt.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 18 okt.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Johannesgroep 
  20.00 uur gemeentevergadering 
donderdag 19 okt.   20.00 uur    Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag 20 okt.    7.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
zondag       22 okt.     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 24 okt.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag  25 okt.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.00 uur    altaarbloemengroep  

 20.00 uur   1e avond ‘vragen levenseinde’ 
vrijdag 27 okt.   7.30 uur  mensenwijdingsdienst 
zondag 29 okt.   9.30 uur verhaal voor alle kinderen 
einde zomertijd    10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag 31 okt.     9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep   
woensdag  1 nov.     9.30 uur mensenwijdingsdienst  
  20.00 uur    lees- en gespreksgroep   
vrijdag   3 nov.   7.30 uur  mensenwijdingsdienst   
 
zondag         5 nov.   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   7 nov.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag   8 nov.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.30 uur programmacommissie 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps  
vrijdag 10 nov.   7.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
 
 
zondag 12 nov.   9.30 uur verhaal voor alle kinderen   
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur toespraak Christus als arts 
dinsdag 14 nov.    9.30 uur mensenwijdingsdienst 
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woensdag 15 nov.    9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur   2e avond ‘vragen levenseinde’  
donderdag  16 nov. 20.00 uur   Apocalyps-groep te Gouda                                            

             20.00 uur   Johannesevangelie in Breda   
vrijdag 17 nov.    7.30 uur  mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur seniorenochtend 
zaterdag  18 nov.   9.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda   
  15.30 uur   bijeenkomst 7e klassers 
  16.30 uur bijeenkomst jeugdwijdelingen 
 
zondag       19 nov.   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 21 nov.   Géén dienst i.v.m. Synode 
   10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 22 nov.   Géén dienst i.v.m. Synode  
  20.00 uur   3e avond ‘vragen levenseinde’ 
vrijdag 24 nov.   7.30 uur mensenwijdingsdienst  
zondag 26 nov.    9.30 uur verhaal voor alle kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag  28 nov.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag  29 nov.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur afsluiting kerkelijk jaar    
vrijdag    1 dec.   7.30 uur   mensenwijdingsdienst 
 
zondag 3 dec.   9.30 uur   verhaal klas 1 t/m3 en 4 t/m6 
1e Advent  10.00 uur   zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur   mensenwijdingsdienst 
  16.00 uur   adventstuintje 
 
 
 


