
Agenda van de Michaelkerk Rotterdam,  
Lumeystraat 35, 3039 Rotterdam 

 
    
zondag       29 nov.   9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5)  en 4 t/m 6  (groep 6 t/m 8) 
1e Advent  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
  12.00 uur   repetitie van het Michaelkoor    
  16.00 uur adventstuintje 
dinsdag  1 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag  2 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
  20.00 uur lees- en gespreksgroep  
vrijdag  4 dec.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zondag  6 dec.   9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5)  en 4 t/m 6  (groep 6 t/m 8) 
2e Advent  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur toespraak over genezingen 
dinsdag   8 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag   9 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   gespreksgroep over het Johannes-evangelie 
  20.00 uur   gespreksgroep De Apocalyps van Johannes, in Rotterdam  
donderdag  10 dec.  20.00 uur gespreksgroep De Apocalyps van Johannes, in Gouda 
vrijdag 11 dec.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag!! 11 dec. 20.00 uur   Paradijsspel door de Rudolf Steiner School, R’dam, Prinsenland   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
zondag 13 dec.   9.30 uur verhaal voor alle kinderen 
3e Advent  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
(Middelburg) 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
  12.00 uur   repetitie van het Michaelkoor   
dinsdag 15 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag 16 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gemeenteavond over het thema Geboorte  
donderdag 17 dec. 20.00 uur   gespreksgroep over het Johannes-evangelie in Breda 
vrijdag 18 dec.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 19 dec.    9.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
  17.00 uur opvoering van het Kerstspel door onze kompanij 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zondag 20 dec.   9.20 uur verhaal voor klas 7/brugklas   
4e Advent    9.30 uur verhaal voor alle kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen    
10.20 uur  repetitie      kinderkerstspel 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur   studieavond in Breda over het boek Bronnen van cultisch handelen 
dinsdag      22 dec.    9.30 uur   mensenwijdingsdienst 
woensdag  23 dec.    9.30 uur   mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur repetitie kinderkerstspel 
donderdag 24 dec.   16.00 uur kerstviering jaarfeestengroep 
 
vrijdag 25 dec.   0.00 uur mensenwijdingsdienst om middernacht,  
Kerstfeest    7.30 uur mensenwijdingsdienst bij de dageraad 
    8.30 uur kerstontbijt en kerstliederen 
  10.00 uur kerstdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst in de ochtend 
  
zaterdag 26 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst in Middelburg 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
zondag 27 dec. 10.30 uur  mensenwijdingsdienst 
maandag 28 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   kerstworkshop met het thema Geboorte 
dinsdag      29 dec.    9.30 uur   mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   kerstworkshop met het thema Geboorte 
woensdag 30 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.30 uur   kerstworkshop met het thema Geboorte   
  10.30 uur repetitie kinderkerstspel 
donderdag  31 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  17.00 uur cultische oudejaarsafsluiting 
vrijdag  1 jan.    10.30 uur mensenwijdingsdienst   
zaterdag  2 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur generale repetitie kinderkerstspel   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 
zondag        3 jan.      9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5)  en 4 t/m 6  (groep 6 t/m 8) 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen  
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur opvoering kinderkerstspel 
maandag  4 jan.      9.30 uur   mensenwijdingsdienst 
dinsdag   5 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag   6 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
   Epifanie 
vrijdag          8 jan.     7.30 uur   mensenwijdingsdienst 
zaterdag   9 jan.   20.00 uur   Opvoering van het Driekoningenspel door onze kompanij 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
zondag 10 jan.   9.30 uur verhaal voor alle kinderen  
(Middelburg) 10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur   zangkwartet, muziek  
dinsdag  12 jan.   9.30 uur  mensenwijdingsdienst 
   10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag  13 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   gespreksgroep over het Johannes-evangelie in Rotterdam 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag   14 jan. 20.00 uur   gespreksgroep over het Johannes evangelie in Breda  
vrijdag  15 jan.   7.30 uur mensenwijdingsdienst   
zaterdag  16 jan.    9.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
zondag        17 jan.    9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5)  en 4 t/m 6  (groep 6 t/m 8) 
    10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen  
   10.30 uur mensenwijdingsdienst  
  20.00 uur   studieavond in Breda over het boek Bronnen van cultisch handelen 
dinsdag  19 jan.   Géén mensenwijdingsdienst      
woensdag  20 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur   gespreksgroep over De Apocalyps van Johannes, in Rotterdam  
donderdag  21 jan.  20.00 uur gespreksgroep over De Apocalyps van Johannes, in Gouda  
vrijdag  23 jan.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
zondag  24 jan.   9.20 uur   voorbereiding op de jeugdwijding klas 7/brugklas  
    9.30 uur verhaal voor alle kinderen  
               10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
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dinsdag  26 jan. Géén dienst i.v.m. Synode  
woensdag  27 jan.  Géén dienst i.v.m. Synode 
  Géén  gespreksgroep over het Johannes-evangelie  
vrijdag 29 jan.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
zondag       31 jan.    9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5)  en 4 t/m 6  (groep 6 t/m 8) 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen  
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur doop   
dinsdag  2 feb.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag  3 feb.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
  20.00 uur  ministrantenavond over het boek Antroposofie en de vernieuwing van de            
                                                  christelijke kerk 
vrijdag         5 feb.    7.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur   ouderenochtend 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
zondag       7 feb.      9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5)  en 4 t/m 6  (groep 6 t/m 8) 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur toespraak over het thema Sacrament en genezing 
 

,-,-,-,-,-,-,- 


