Zon, gij stralen dragende,
De macht van uw licht over de stof
Tovert leven te voorschijn uit der aarde
Onmetelijk rijke diepten.
Hart, gij drager van de ziel,
De van geest vervulde macht van uw licht
Tovert leven te voorschijn uit ’s mensen
Onmetelijk diepe innerlijk.
Richt ik mijn blik op de zon,
Dan spreekt haar licht mij stralend
Van de geest die vol genade
In het zijn der wereld werkzaam is.
Voel ik in mijn hart,
Dan spreekt de geest zijn eigen woord
Over de mens, die hij zijn liefde geeft
Door alle tijden heen tot in de eeuwigheid.
Schouwen kan ik, opwaarts kijkend,
In het heldere rond der zon
Het machtige hart der wereld.
Voelen kan ik, inwaarts schouwend,
In het warme slaan van het hart
De bezielde zon van de mens.

Rudolf Steiner

Feesttijden en evangelie
Paastijd
1 apr.
8 apr.
15 apr.
22 apr.
29 apr.
6 mei

1 april t/m 9 mei

Marc.16 : 1-18
Joh. 20 : 19-29
Joh. 10 : 1-21
Joh. 15 : 1-27
Joh. 16 : 1-33
Joh. 14 : 1-31

Het Paasevangelie
Thomas de ongelovige
Ik Ben de deur; de goede herder
Ik Ben de ware wijnstok
De Geest komt
Ik Ben de weg, de waarheid en het leven

Hemelvaart
10 mei t/m 19 mei
10 mei Joh. 16 : 24-33 Ik verlaat de wereld, maar vat moed..
13 mei Joh. 16 : 24-33 .. Ik heb de wereld overwonnen!
Pinksteren
20 t/m 22 mei
20 mei Joh. 14 : 23-31 Wie mij waarlijk liefheeft
21 mei Joh. 14 : 23-31 .. openbaart
22 mei Joh. 14 : 23-31 .. mijn Geest
Trinitarische tijd
23 mei t/m 23 juni
23 mei 1 Kor. 12 : 4-31
De gemeente …
27 mei 1 Kor. 12 : 4-31
… als orgaan van Christus
3 juni Joh.
4 : 1-26 De Samaritaanse vrouw
10 juni Joh.
3 : 1-21 Nicodemus
17 juni Joh. 17 : 6-11
Uit het hogepriesterlijk gebed
Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen:
Paastijd
1 april t/m 9 mei
1 apr. Marc. 16 : 1-20
Het Paasevangelie
8 apr. Joh. 20 : 11-18 Maria Magdalena
15 apr. Luc. 24 : 13-35 De Emmaüsgangers
22 apr. Joh. 20 : 19-29 Thomas de ongelovige
29 apr. Joh. 21 : 1-14
De wonderbare visvangst
6 mei Joh. 10 : 1-18
Ik ben de goede herder
Hemelvaart
10 mei t/m 19 mei
13 mei Hand. 1 : 1/4-11 Hemelvaart
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Pinksteren
20 mei Hand. 2 : 1-40

20 mei

Uitstorting van de Heilige Geest

Triniteitstijd
27 mei t/m 23 juni
27 mei Luc. 10 : 30-37 De Barmhartige Samaritaan
3 juni Joh. 4 : 1-26
De Samaritaanse vrouw
10 juni Joh. 3 : 1-21
Nicodemus
17 juni Joh. 17 : 6-11 Uit het hogepriesterlijk gebed

Liederen
Paastijd
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst

Hemelvaartstijd
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst
Pinksteren
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst

Open breekt de aarde
Verrezen is de heer
Te midden van ons zijt Gij

Open breekt de aarde
God is liefde
Groot en vol wonderen
Open breekt de aarde
Wij hebben niet ontvangen
Heilig, heilig

Rondom de dienst
Zondagsdienst voor de kinderen en het verhaal op zondag
De Zondagsdienst voor de kinderen vindt om de veertiendagen
plaats. Daaraan voorafgaand, van 9.30 – 9.55 uur, wordt een verhaal
verteld aan twee leeftijdsgroepen.
Een groep van kinderen uit de klassen 1-3 en een groep van kinderen
uit de klassen 4-6.
De bijeenkomst voor 7e klassers plaats vindt in een vierwekelijks
ritme op zaterdagmiddag. Voor data en leeftijdsgroepen: zie agenda.
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Zondag 15 april: Voordracht na de dienst
Thema: Christus als arts – Sacrament en genezing
Nadat de aandacht zich eerst richtte op de ontwikkeling van de
cultus in de voorchristelijke tijd en de wortels van de eucharistie in
de oude mysteriën, vervolgen we de weg door de dienst nu meer
van binnenuit beschreven.
De volgende datum is: 13 mei en 10 juni.

Het Paastuintje
In de gemeentezaal zal op eerste Paasdag een tuintje zijn
aangelegd. Het pad is met kleurige viooltjes omzoomd. De bankjes
en stoelen staan er in een kring omheen. Om 9.00 uur begint het
programma voor kinderen en de groten die hen begeleiden of
‘gewoon’ getuige willen zijn. Er wordt gezongen over Pasen en de
lente…..
Er is een feestelijk verhaal. En dan lopen de kinderen één voor één
het pad op, het tuintje door en de grot binnen. Wat daarbinnen
gebeurt, blijft voor de ogen van de groten verborgen. Maar de
kinderen kunnen het later wel vertellen wie ze hebben gezien. Als
zichtbaar teken van die ontmoeting dragen ze een stukje ‘lente’ met
zich mee terug.
Aansluitend vindt de zondagsdienst voor de kinderen plaats.

Pinksterviering
Lieve ouders en kinderen,
Nadat de hele weg is afgelegd van advent tot Pasen en Hemelvaart
is Pinksteren van oorsprong het feest van een nieuwe gemeenschap.
Ook een feest van innerlijke warmte en licht dat tot uitdrukking komt
in de vlammen. Wij vieren dat feest niet met een pinksterbruid maar
op een ingetogen manier. De kinderen ontsteken twaalf kaarsen
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waarbij iedereen in stilte denkt aan een dierbaar mens die om welke
reden dan ook niet aanwezig kan zijn. En we voelen keer op keer hoe
de kring wijder en wijder wordt.
De viering zal zijn op zondag 20 mei om 9.15 uur.
Met vriendelijke groet,
de jaarfeestencommissie,
Kapinga Mwamba, Nadine Boers, Patricia Mil, José Mosseveld en
Ignaz Stegeman

Jeugdwijding
Uit onze gemeente ontvangen dit jaar op zondag 6 mei twee
kinderen de jeugdwijding: Kylian van Mil en Elias van Bergen en
Henegouwen.
De aansluitende mensenwijdingsdienst vormt met de jeugdwijding
één geheel. Voor de eventuele aanwezigheid van kinderen in de
leeftijd van tien tot veertien jaar graag overleg met de geestelijke,
Ignaz Stegeman. Voor kinderen jonger dan deze leeftijd is de
aanwezigheid alleen al door de duur van het geheel niet echt
wenselijk. Tijdens de jeugdwijding wordt een gedeelte uit het
Hogepriesterlijk gebed gesproken, sterk overeenkomend met de
vorm waarin dit gebed te vinden is in hoofdstuk 17 van het
Johannes-evangelie. Het is de bedoeling dat de gemeente gaat
staan als dit gebed wordt gesproken. Vooraf klinken niet de
inleidende woorden die tijdens de mensenwijdingsdienst worden
gezegd voordat het evangelie wordt gelezen.
De communie tijdens de mensenwijdingsdienst wordt alleen uitgereikt aan de jeugdwijdelingen. De gemeente maakt in die zin ruimte
voor hun eerste communie.
Ook omdat dit sacrament slechts eenmaal per jaar in een gemeente
wordt voltrokken, is ieder hartelijk uitgenodigd de jeugdwijding mee
te vieren, ook al kent men geen van de kinderen die de jeugdwijding
ontvangt.
De ervaring leert dat de jeugdwijding ook wordt bijgewoond door
familieleden en bekenden die niet gewend zijn onze diensten mee
te maken. Men weet meestal niet dat er na aanvang van de dienst
geen toegang meer is. Wilt u familieleden en vrienden erop attent
maken dat het belangrijk is tijdig aanwezig te zijn?
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Aankondigingen
woensdag 23 mei, ministrantenavond
Deze avond beginnen we met het beantwoorden van praktische
vragen van ministranten. Daarna wordt er gewerkt aan een bepaald
thema om geestelijke voeding en inspiratie op te doen voor hun
verschillende taken en het bijwonen van de mensenwijdingsdienst.
Als ingang is gekozen voor het boek “Antroposofie en de
vernieuwing van de christelijke kerk” van Michael Debus, geestelijke
en jarenlang seminarieleider in Stuttgart. We komen 3 keer in het
jaar bij elkaar, de volgende avond zal in het najaar zijn.
Pinksterviering bij fam. Roest Crollius, Pinksterzondag, 12.30 u.
Ook dit jaar zijn we van harte uitgenodigd om Pinksteren in de tuin
van de familie Roest Crollius te vieren.
Hetzelfde geldt voor het St. Jansvuur op zondagavond 24 juni, rond
20.00 uur.
Gemeenteavond met muziek en poëzie op 20 juni
‘DE GROND ONDER MIJN VOETEN’
- Wij zijn van de aarde, de aarde is niet van ons –
Onder deze titel verzorgen Heleen Bartels en Oliver KruseDougherty een creatieve en kunstzinnige avond vol muziek en
poëzie van verschillende dichters en componisten.
Over de harpiste Heleen Bartels
Na de Pedagogische Akademie en de opleiding Schoolmuziek
studeerde Heleen harp aan het conservatorium in Arnhem bij de
harpiste Štefica Žužek. Daarna was zij jarenlang als harpdocente
verbonden aan de muziekschool in Nijmegen. Ook speelde ze in
diverse orkesten, gaf vele concerten en vormde een duo met fluitiste
Janine Siebesma.
Vanuit Gouda, waar ze woont, treedt ze op in Nederland, Duitsland
en België. Ze was dit jaar voor de achtste keer te horen tijdens het
evenement ‘Gouda bij Kaarslicht’.
Zie ook haar website: www.heleenbartels.nl
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Over de spreker Oliver Kruse-Dougherty:
Na zijn opleiding Spraakvorming en Dramatische Kunst aan de
Novalis-Schule in Stuttgart werkte Oliver in Stuttgart als acteur aan
de Novalis-Bühne, als spreker aan het Eurythmeum en als
dramadocent aan de Freie Waldorfschule Uhlandshöhe. Hij was in
Gouda, waar hij woont, meerdere jaren verhalenverteller op het
Verhalenfestival en heeft een wekelijks muziekprogramma op RTV
Gouwestad. Hij werkt in Gouda als Software Engineer voor een
internationaal softwarebedrijf en treedt op als Tango DJ in binnenen buitenland. Zie ook zijn website: www.tangogouda.nl
Heleen en Oliver hebben in 2015 hebben een programma verzorgd
rondom de Zuidamerikaanse dichter en schrijver Eduardo Galeano.
We vragen u om een vrijwillige gift als dank!

Komt allen en ontmoet elkaar: Pinkstervuur-wandelen en fietsen
Iedereen in de Christengemeenschap die van wandel- en
fietstochten houdt, wordt van harte uitgenodigd met elkaar op weg te
gaan. Maak tijd vrij en laat je verrassen door het onverwachte! In
voorbereiding op de Internationale Pinksterconferentie van 2017 is
het initiatief ontstaan om vijf jaar door Europa te trekken om andere
gemeenten te ontmoeten, tot aan de honderdste verjaardag van de
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Christengemeenschap op 16 september 2022. Er wordt een boek
meegedragen waarin alle avonturen worden opgeschreven. Op
Paaszondag 1 april is de start in Zutphen en op woensdag 11 april
komt men aan in Rotterdam. Wij zorgen voor een maaltijd,
slaapplaatsen en een cultische dagsluiting. Op donderdag 12 april,
na een mensenwijdingsdienst, vertrekt een wandel- en fietstocht
naar Den Haag.
Voor meer informatie, zie http://www.pinkstervuur-wandelen.org
Wil je meedoen en/of helpen, meld je bij Egbert Melchior, Gaby
Flath, Ignaz Stegeman of Hanske Rijpma.

Actueel
Gemeentevergadering 25 april
Doorgaans zijn er twee gemeentevergaderingen per jaar.
Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en
belangstellenden. Er komen allerlei zaken aan de orde over het
reilen en zeilen van onze gemeente en er worden besluiten
genomen. Er wordt alleen waar nodig gestemd. Indien er tot
stemming wordt overgegaan, hebben alleen leden van de
Michaelkerk stemrecht. Financiële zaken zijn een vast agendapunt
van deze vergaderingen: in het voorjaar, dus op 25 april aanstaande
wordt de jaarrekening 2017 behandeld.
U bent van harte welkom!
Namens het bestuur, Yvonne van Delft
Van de kerngroep Kring West-Brabant,
Op 13 januari jl. is onze nieuwe kelk gewijd door Ernst Terpstra,
bewindsdager voor Nederland en Vlaanderen. Na de dienst was er
een gesprek met ‘onze’ zilversmid Helena Schepens over het proces
van de totstandkoming van de kelk. Een collage met foto’s, die
gedurende de gehele voortgang door Helena waren gemaakt,
verduidelijkte het geheel. De leden van de Kelkgroep, bestaande uit
onze gemeentegeestelijke José Mosseveld, Imca Dubbelman,
Trudie van Vilsteren en ondergetekende, vertelden hoe zij het
maakproces van de kelk hadden ervaren en hoe bijzonder dat was
geweest.
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Het programma na de mensenwijdingsdienst van 24 februari ging
niet door, maar mogelijk dat de voordracht die Johannes Luijken,
priester in de gemeente Meppel, zou houden over ‘het Proces U’ op
een later tijdstip zal plaatsvinden.
Na de mensenwijdingsdienst van 17 maart hebben we stil gestaan
bij het overlijden van Leonie Gosselink-van Hagen en onze
herinneringen aan haar met elkaar gedeeld. Zij heeft als één van de
initiatiefnemers aan de wieg gestaan van onze Kring en is jarenlang
tot haar verhuizing naar Emmen in vele functies actief geweest.
Als laatste kan worden gemeld dat na de dienst van 14 april de
Jaarfeestengroep een korte viering zal verzorgen die in het teken zal
staan van de Paastijd. Namens de kerngroep, Dick Kruik

Programma in Breda
Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag om de vier weken
De mensenwijdingsdienst in Breda wordt in principe eenmaal per
vier weken op zaterdag gehouden in de Rudolf Steinerschool,
Minckelersstraat 27, Breda, aanvang 09.30 uur.
Kringavonden in Breda, donderdagavond om de vier weken
Eens per vier weken wordt op donderdagavond het Johannesevangelie gelezen en besproken.
De kringavonden zijn in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat
27, aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.45 uur

Lees- en gespreksgroepen
De brongroep, 2e maandag van de maand 13.30-15.00 uur
De groep is ontstaan als werkgroep in het project 'Versterking van
de Christengemeenschap" en richt zich op de bronnen van de
Christengemeenschap. We lezen met elkaar: Wolfgang Gädeke,
Anthroposophie und die Fortbildung der Religion. Er is een
Nederlandse werkvertaling beschikbaar. We lezen in het Duits en
Nederlands en gaan over het gelezene in gesprek. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom.
Contact: Marjan Keuter, T: 06 - 42081560
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Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst bespreekt de Paulusgroep de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten.
Aanvang 10.30 uur, eindtijd 12.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn
welkom!
Contact: Kitty van Beers, T: 010 - 476 06 20
De Johannesgroep, woensdagochtend tweemaal per maand
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst komt deze gespreksgroep
tweemaal per maand bij elkaar op woensdagochtend.
Eindtijd 12.00 uur. We verdiepen ons in het evangelie van Johannes.
Het werkt prettig als u het Nieuwe Testament bij zich heeft.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Contact: José Mosseveld, T: 010 – 418 10 05
De Apocalyps, woensdagavond eenmaal per maand
We richten ons op de beeldenrijkdom van de Apocalyps, de
Openbaring van Johannes. Veel in dit laatste boek uit de Bijbel,
vraagt erom op een juiste wijze verstaan te worden. U bent van harte
uitgenodigd voor deze bijeenkomsten, waarop we gezamenlijk zullen
trachten die beeldentaal te ontraadselen.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Ignaz Stegeman, T: 010 – 795 47 77
Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand
‘Tussen Bethlehem en de Jordaan’ van Emil Bock.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De indeling van de
avond is: kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Lieke van der Ree, T: 010 - 452 82 02.
Gouda, evangelieavond, donderdagavond om de vier weken
Gespreksbijeenkomsten over de Apocalyps met Ignaz Stegeman, bij
de familie Rietbergen. aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73
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Uit het gemeenteboek
Het rituaal bij de uitvaart is voltrokken voor:
Dirk Wapenaar, geboren op 17 oktober 1959 te Vlaardingen.
Hij is overleden op 12 maart 2018 te Sliedrecht. Het rituaal bij de
begrafenis vond plaats in Uitvaartcentrum de Drechtstreek te
Sliedrecht op 19 maart 2018 en de Mensenwijdingsdienst voor de
overledene wordt voltrokken op 7 april in de Michaelkerk te
Rotterdam.

Afwezigheid van de geestelijken
Alle priesters:
Ignaz Stegeman:

16 t/m 18 april Synode
28 mei t/m 1 juni Internationale Synode
25 juni t/m 21 juli vakantie

José Mosseveld:
Hilde Cauwenbergh:

Officieel afscheidsmoment op 3 juni
Moment van intrede op 17 juni

Agenda
donderdag 29 mrt.

9.30 uur
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
zondag
1 apr.
9.00 uur
9.30 uur
Witte Donderdag
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mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
lezing van het lijdensevangelie
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
opvoering Pilatusspel
Paastuintje
verhaal klas 4 t/m 6 (1-3 niet)

Pasen

maandag
dinsdag

2 apr.
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

dinsdag

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

zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst (2e Paasdag)
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

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
11.50 uur toespraak Christus als arts
17 apr. géén dienst i.v.m. Synode

woensdag 18 apr.

géén dienst i.v.m. Synode
20.00 uur lees- en gespreksgroep
donderdag 19 apr. 20.00 uur gespreksgroep de Apocalyps in
Gouda
vrijdag
20 apr. 7.30 uur mensenwijdingsdienst
zaterdag 21 apr. 8.00 uur 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
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Geen kinderdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst

vrijdag
27 apr.
(koningsdag)
zondag

29 apr.

vrijdag

4 mei

zondag

6 mei

zondag

13 mei

vrijdag
zaterdag

18 mei
19 mei

20.00 uur gemeentevergadering
7.30 uur mensenwijdingsdienst

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
dinsdag
1 mei 9.30 uur
woensdag 2 mei 9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur
donderdag 3 mei 20.00 uur

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 de Apocalyps in
Gouda
7.30 uur mensenwijdingsdienst

Geen kinderdienst
10.30 uur jeugdwijding-mensenwijdingsdienst
dinsdag
8 mei 9.30 uur mensenwijdingsdienst
woensdag 9 mei 9.30 uur mensenwijdingsdienst
20.00 uur lees- en gespreksgroep
donderdag 10 mei Hemelvaart
10.30 uur mensenwijdingsdienst
vrijdag
11 mei 7.30 uur mensenwijdingsdienst
zaterdag
12 mei 16.30 uur voorbereiding jeugdwijding 7e klas
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

13

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

zondag

20 mei

Pinksteren

Pinkstermaandag
Pinksterdinsdag
woensdag 23 mei
vrijdag

25 mei

zondag

27 mei

9.15 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
10.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
20.00 uur
7.30 uur

Pinksterviering jongere kinderen
verhaal voor oudere kinderen
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
Pinksterfeest bij Petra in de tuin
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
ministrantenavond
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 géén dienst i.v.m. Internationale Synode
woensdag 30 mei géén dienst i.v.m. Internationale Synode
vrijdag
1 juni géén 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

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

vrijdag

8 juni

zondag

10 juni

zondag

17 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst
Intrede Hilde Cauwenbergh

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

dinsdag
19 juni
woensdag 20 juni

9.30 uur mensenwijdingsdienst
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 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 in de tuin

Begin zomerrooster!!:
zondag
woensdag
zondag

15

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

