‘Verkondiging aan Maria’ Fra Angelico

Ik zie u in duizend beelden,
Maria, liefelijk uitgedrukt,
maar geen van allen kan u schilderen,
zoals mijn ziel u ziet.
Ik weet slechts dit:
het gewoel van de wereld sindsdien
verwaait als een droom,
en een onnoemlijk zoete hemel
staat voor eeuwig in mijn gemoed.
--Gegrond is het rijk van de eeuwigheid,
In liefde en vrede wordt beëindigd de strijd,
Voorbij ging de lange droom van smarten,
Maria Sofia is voor eeuwig priesteres des harten.
Novalis

Feesttijden en evangelie
Advent 3 t/m 24 december
3 dec. Luc. 21:25-36 De openbaring van wat komt
10 dec. Mat. 25:14-30 De gelijkenis van de talenten
17 dec. 1Thess.5:1-8/23-24 Hij die u roept is getrouw
24 dec. Luc. 1:26-38 De engel Gabriël bij Maria
Kersttijd 25 december t/m 5 januari
25 dec. Mat. 1
I Jezus’ geboorte uit de koninklijke lijn
Luc. 2: 1-20
II Jezus’ geboorte uit de priesterlijke lijn
Joh. 21:15-25 III Bij de zee van Tiberias
26 dec. Luc. 2: 1-20
Jezus’ geboorte uit de priesterlijke lijn
27 dec. 1 Joh. 1 + 2 : 2 God is licht
31 dec. 1 Joh. 4: 7 -16 Schenkt elkaar de hoogste liefde
1 jan. Joh. 1: 1-18
In het oerbegin was het woord
2 jan. Luc. 2:25-35
Jezus' besnijdenis; Simeon in de tempel
Epifanie 6 januari t/m 3 februari
6 /7 jan. Mat. 2 : 1-12 De priesterkoningen uit het Morgenland
14 jan. Luc. 2 :41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
21 jan. Joh. 2 : 1-11 De bruiloft te Kana
28 jan. Mat. 8 : 1-13 De hoofdman van Kapernaum
Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen:
Advent:
3 dec. Luc. 1: 5-25
Zacharias
10 dec. Luc. 1: 26-38
De verkondiging aan Maria
17 dec. Luc. 1: 39-56
Elisabeth en Maria
24 dec. Luc. 1: 57-80
De geboorte van Johannes
Kersttijd:
25 dec. Luc. 2: 1-20

De geboorte van Jezus

Epifanie:
7 jan. Mat. 2: 1-12
14 jan. Luc. 2: 41-52
21 jan. Joh. 2: 1-12
28 jan. Mat. 8: 5-13

De drie koningen
Jezus in de tempel
De bruiloft te Kana
De hoofdman van Kapernaum
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Liederen
Adventstijd
Zondagsdienst voor kinderen Ontsluit voor ons de hemel Heer
Mensenwijdingsdienst
O neig uw oor tot mij
Heer, Gij die werkt in het vaderlijk rijk
Kersttijd
Zondagsdienst voor kinderen Hoe helder staat de Morgenster
Mensenwijdingsdienst
Wij die zijn geboren uit uw woord
Geopenbaard zij God in hemelhoogten
Epifanie
Zondagsdienst voor kinderen Hoe helder staat de Morgenster
Mensenwijdingsdienst
Laat uw aangezicht over ons lichten
God is liefde

Rondom de dienst
Zondagsdienst voor de kinderen en het verhaal op zondag
Met het begin van het kerkelijk jaar, dus vanaf de eerste Advent zal
de Zondagsdienst voor de kinderen eenmaal in de veertien dagen
zijn. Hieraan 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.
e
De bijeenkomst voor 7 klassers vindt in een vierwekelijks ritme
plaats op zaterdagmiddag.
Voor data en leeftijdsgroepen: zie agenda.
Let op: op 24 dec. en 31 dec. is er géén zondagsdienst voor de
kinderen!
Voorbereidingslessen op de jeugdwijding 2018
De lessen ter voorbereiding op de jeugdwijding in 2018 vinden vanaf
de Kersttijd plaats op zondagen na de mensenwijdingsdienst. De
jeugdwijdelingen en hun ouders ontvangen afzonderlijk bericht.
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Vóór de Kersttijd
Adventsviering: zondagmiddag 3 december, 15.15 uur
In tegenstelling tot afgelopen jaren vindt geen adventstuintje plaats.
We hebben gekozen voor een andere vorm, die zich afspeelt in de
cultusruimte. De kinderen komen daartoe binnen in de kerk terwijl
de kaarsen op het altaar branden en de priester in gewaad voor het
altaar staat. De volwassenen hebben daar ook al plaatsgenomen.
De kinderen dragen een kaarsje binnen dat ze zelf hebben versierd
en dat later een plaats krijgt achter een mooie transparant van
Maria. Er wordt een kort verhaal verteld en er klinken enkele
adventsliederen. Nadat de kinderen de cultusruimte weer verlaten
hebben, wordt deze kleine ceremonie afgesloten. De volwassenen
voegen zich vervolgens weer bij de kinderen in de gemeentezaal
waar het geheel feestelijk wordt afgerond.
Iedereen wordt voor deze korte adventsviering hartelijk uitgenodigd,
ook degenen die niet met kinderen komen. We hopen dat een ruime
kring van gemeenteleden dit samen met de ouders van de kinderen
tot een bijzondere ervaring zal maken. Het vindt plaats op eerste
adventszondag 3 december om 15.15 uur
De jaarfeestengroep

De Kerstspelen
Komt zien en horen wat de Kompanij u zal brengen dit jaar!
Ook dit jaar zullen het Kerstspel en Driekoningenspel worden
opgevoerd.
Het is nu nog niet zeker of ook het Paradijsspel door de
spelersgroep van de basisschool uit Gouda zal kunnen worden
opgevoerd bij ons.
Mocht dit wel lukken, dan ontvangt u hierover nagekomen bericht.
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Het Kerstspel of Geboortespel,
Hoe ver is het wel? Tot je in de Lumeystraat bent!
Ook dit jaar wordt het traditionele Oberufer Kerstspel weer
opgevoerd in de kerk en bij Orion. De enthousiaste spelersgroep is
al in de herfst begonnen met het instuderen van de tekst en de
liederen. Iedereen, kinderen en volwassenen, is van harte
uitgenodigd om de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem, de
geboorte van het Christuskind en de zoektocht van de herders naar
dat kind mee te maken!
Opvoering in de Michaelkerk: zaterdag 16 december om 17.00 uur,
inloop 16.30 uur
Opvoering bij Orion: vrijdag 22 december om 14.00 uur, zaal open
om 13.30 uur.
Het Driekoningenspel,
Zaterdagavond 6 januari wordt om 20.00 uur het Driekoningenspel
opgevoerd.
Het spel van de Epifanie, Openbaring des Heren, en de aanbidding
van de Koningen. De Koningen gaan op weg de Ster volgend, maar
ook zoekend en ‘tastend’, naar binnen en naar buiten. Zij brengen
hun geschenken mee: Goud, Wierook en Mirre; in de Tijd
ontwikkelde krachten van wijsheid, offergave en genezing.
Maar Herodes de Tiran heeft iets anders voor ogen. Hij biedt de
hoofdman goud, nee, zijn halve rijk om te voorkomen dat de nieuwe
Koning wordt geboren. De hoofdman sluit dit drama af in diepe
verwarring en innerlijke ontsteltenis; in zijn ziel brandt de strijd
tussen licht en donker.
Maar de Engel wenst ons, van God de almachtige, een goede nacht.

Komt allen, jong of oud, arm of rijk.
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In de Kersttijd
In de Kersttijd (tot en met 6 januari) wordt dagelijks de
mensenwijdingsdienst gecelebreerd. Voor de aanvangstijden, zie de
agenda.
e

Mensenwijdingsdienst, 25 december, 1 Kerstdag
De mensenwijdingsdienst wordt drie maal gecelebreerd: om
middernacht (0.00 uur), bij de dageraad (07.30 uur) en in de
ochtend (10.30 uur). Elke dienst heeft een eigen epistel en perikoop.
Samen vormen deze drie diensten één geheel. Te middernacht
wordt geen communie uitgereikt.
Kerstontbijt en kerstliederen zingen, 25 december, 1e Kerstdag
Na de dienst in de dageraad is er een Kerstontbijt in de
gemeentezaal. Direct aansluitend, nog vóór de kerstdienst voor de
kinderen, zingen we traditionele Kerstliederen met elkaar.
Kerstdienst voor de kinderen, 25 december, 1e Kerstdag
De speciale kerstdienst is om 10.00 uur. Deze zondagdienst voor de
kinderen heeft op deze bijzondere feestdag het kerstevangelie als
inhoud en draagt een teer-feestelijk karakter.
Kerstworkshop: “Mysterie van de twee Jezuskinderen”
We komen 2 ochtenden samen na de mensenwijdingsdienst en wel
op 27 en 29 dec. Na een inleiding over dit mysterie van ‘ de
geboorte van twee Jezuskinderen’ zullen we in de inspirerende sfeer
van de twaalf heilige nachten met elkaar in gesprek gaan.
Voor de data en tijden, zie de agenda.
Cultische oudejaarsafsluiting
Op Zondag 31 december om 17.00 uur zal de cultische
oudejaarsafsluiting plaatsvinden. Het is een korte dienst met een
eenvoudige vorm waarin het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek
Genesis wordt gelezen, afgewisseld met “beeldende” muziek.
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Kinder Driekoningenspel, 7 januari, 12.00 uur
Dit Kinderdriekoningenspel dat wordt opgevoerd door kinderen uit
onze gemeente, ademt de sfeer van de kerstspelen uit Oberufer en
is speciaal voor kinderen geschreven.
Kinderen kunnen ons volwassenen helpen de oerbeelden van het
Kerstevangelie met een vrome ziel op te nemen. U bent van harte
welkom om dit mee te beleven.
De eerste repetitie is op zondag 17 december na de zondagsdienst
voor de kinderen ( overige data zie agenda ).
Kinderen die mee willen doen, kunnen zich aanmelden of door hun
ouders worden aangemeld bij Ignaz Stegeman en Adriaan Roest
Crollius (015-2575378).

7

Aankondigingen
Zondag 10 december: 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 vraag wat er in vroegere tijden
werd geofferd, bezinnen we ons er nu op de wortels van de
eucharistie in de oude mysteriën.
De volgende data zijn: 21 januari, 18 februari, 18 maart.
Woensdag 13 december : Met het oog op de wereld
Onder dit thema richten we twee keer per jaar een gemeenteavond
in om onze maatschappelijke blik te verruimen. Verschillende leden
en belangstellenden zijn op uiteenlopende plaatsen -professioneel of
als vrijwilliger - in de samenleving werkzaam. We nodigen mensen
uit om over hun werk en hun ervaringen te vertellen, zodat we 'met
hun oog op de wereld' kunnen meekijken. Voor ideeën staan we
graag open en u kunt die doorgeven aan Ignaz Stegeman.
Op woensdag 13 december begroeten we Suzanne Van den Haute.
Zij is docente Nederlands aan een MBO voor gezondheidszorg in
Leiden. De diversiteit op religieus, cultureel en social gebied is een
grote uitdaging en daarover vertelt ze ons graag.

Woensdag 24 januari, 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 voorjaar zijn.
Ignaz Stegeman en José Mosseveld
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Actueel
Van de kring West-Brabant
In de afgelopen tijd zijn er, buiten de reguliere diensten en
evangelie- en studieavonden, nog enkele activiteiten gehouden.
Op 5 oktober was er een Algemene Kringavond. José Mosseveld,
onze gemeentepriester, hield een boeiende inleiding over de
verbinding tussen de epistels van de Mensenwijdingsdienst en de
jaarfeesten.
Na de pauze bleek er te weinig tijd voor uitwisseling over de
praktische zaken die door de kringleden worden gedaan.
De kerngroep heeft zich over de gang van zaken beraden en
besloten om op een volgende algemene kringavond meer tijd in te
ruimen om met elkaar van gedachten te wisselen over het vele werk
dat achter de schermen wordt gedaan.
Op 26 oktober en 9 november heeft Ignaz Stegeman twee
lezingen gehouden over het thema ‘De ontwikkeling van de cultus,
het offer in voorchristelijke tijden en de verandering sinds het
mysterie van Golgotha’.
Hoewel er twee lezingen waren gepland is besloten om op 30
november een derde bijeenkomst te houden waarop vragen kunnen
worden gesteld. Ook dan hopen wij uiteraard weer op een goede
opkomst.
Op 24 november gaat de kelkgroep, bestaande uit José Mosseveld,
Imca Dubbelman, Trudy van Vilsteren en ondergetekende weer
richting Antwerpen. De afgelopen maanden heeft Helen Schepens,
‘onze’ zilversmid, in alle rust kunnen werken aan de kelk. Wij zijn
zeer gespannen naar het resultaat, ook al omdat de datum waarop
de kelk zal worden gewijd met rasse schreden nadert. Wellicht
kunnen wij u na de Mensenwijdingsdienst van december aan de
hand van foto’s al iets laten zien.
Namens de kerngroep, Dick Kruik
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Programma in Breda
data: zie de agenda.
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, elke tweede 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
Bijeenkomst in december is op maandag 11 december 13.30 uur.

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
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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, Gouda, aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30
uur.
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73
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Mededelingen
Korte impressie Gemeentevergadering 18 oktober 2017
Na het vaststellen van de notulen van 5 april en 19 juni werd even
stil gestaan bij de ingekomen stukken waaronder de brief van Jaap
Zwart en de brief die werd ontvangen over het uiteindelijk grote
tekort (€393.100,-) van de Internationale Pinksterconferentie 2017
waar ook in de LR zoals Hanske Rijpma vertelde is teruggeblikt. Er
is ook gesproken in de LR over de in ontwikkeling zijnde vernieuwde
website en over een initiatief vanuit het LB om uit alle gemeenten
een groep mensen rond de tafel te krijgen die met elkaar gaan
bekijken of het mogelijk is een bedding te vormen voor het ontstaan
van een Jongerenbeweging (18 tot 35 jaar).
De begroting 2018, welke niet veel verschilt met het voorgaande
jaar, wordt conform voorstel vastgesteld.

Lida Veringmeier vertelde dat de intentieformulieren hebben
geleid tot een verhoogde bijdrage. Nog niet iedereen heeft dit
formulier ingevuld. (voor het komende jaar zijn de
intentieformulieren inmiddels verzonden).
De Sterendaaldersgroep heeft zichzelf opgeheven.
Onderhoud van het gebouw blijft een aandachtspunt.
Ons bouwplan is goed ontvangen, maar het LB heeft
aangegeven geen gelden meer beschikbaar te hebben.
Rudolf van Lierop meldt dat hij heel graag een werkgroep
fondsenwerving in het leven wil roepen om de uitbreiding en
herinrichting financieel voor elkaar te krijgen.
Verder hebben wij nog teruggeblikt op het Limaproject en een
rondvraagronde gehouden.
Het was weliswaar een kleinere kring dan gebruikelijk waarin
vergaderd werd, maar wel constructief. Het uitgebreide verslag
wordt per mail verzonden.
Yvonne van Delft
Uit het gemeenteboek
Het rituaal bij de uitvaart is voltrokken voor Bernardus Johannes
Hendriks.
De stervenswijding vond plaats te Delft op 22 oktober, waar hij op 24
oktober overleed. De dienst voorafgaand aan de crematie vond
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plaats op 27 oktober. De mensenwijdingsdienst voor de gestorvene
was op zaterdag 18 november
Als leden hebben zich met de gemeente verbonden:
Marleen Wilgenburg-Knap
Oliver Kruse – Dougherty bevestigde zijn lidmaatschap voor onze
gemeente dat hij al in 1988 in Stuttgart aanging.
Van harte welkom als lid van onze gemeente.
Afwezigheid van de geestelijken
Ignaz Stegeman:
retraite 7 t/m 9 januari
José Mosseveld:
retraite 15 t/m 20 januari
Nederlands-Vlaamse synode in Zeist van 29 t/m 31 januari

Agenda
dinsdag
28 nov. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
woensdag 29 nov. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur Johannes evangeliegroep
20.00 uur afsluiting kerkelijk jaar
vrijdag
1 dec.
7.30 uur mensenwijdingsdienst
zondag
3 dec.
9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
e
1 Advent
10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen
10.30 uur mensenwijdingsdienst
15.15 uur adventsviering voor jong en oud
dinsdag
5 dec. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
woensdag 6 dec. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
20.00 uur gespreksgroep de Apocalyps
vrijdag
8 dec. 7.30 uur mensenwijdingsdienst
e
zaterdag
9 dec. 15.30 uur kinderen uit de 7 klas
16.30 uur voorbereiding jeugdwijding
zondag
10 dec. Géén kinderdienst!!
e
2 Advent
10.30 uur mensenwijdingsdienst
11.50 uur toespraak
maandag 11 dec. 13.30 uur brongroep
dinsdag
12 dec. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur Paulusgroep
woensdag 13 dec. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur Johannes evangeliegroep
20.00 uur met het oog op de wereld
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donderdag 14 dec. 20.00 uur
20.00 uur
vrijdag
15 dec. 7.30 uur
zaterdag 16 dec. 9.30 uur
17.00 uur
zondag
17 dec. 9.30 uur
e
3 Advent
10.00 uur
10.20 uur
10.30 uur
dinsdag
19 dec. 9.30 uur
woensdag 20 dec. 9.30 uur
20.00 uur
vrijdag
22 dec. 7.30 uur
14.00 uur
zondag

gespreksgroep Joh. evangelie Breda
gespreksgroep de Apocalyps Gouda
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst in Breda
opvoering van het Kerstspel
verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
repetitie kinderdriekoningenspel
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
lees- en gespreksgroep
mensenwijdingsdienst
Kerstspel in Orion

24 dec. Géén kinderdienst!!
10.30 uur mensenwijdingsdienst
maandag 25 dec. 0.00 uur dienst om middernacht
Kerstfeest
7.30 uur dienst bij de dageraad
8.30 uur Kerstontbijt en kerstliederen
10.00 uur Kerstdienst voor de kinderen
10.30 uur dienst in de ochtend
dinsdag
26 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst
woensdag 27 dec. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur workshop “Twee Jezuskinderen”
donderdag 28 dec. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur repetitie kinderdriekoningenspel
vrijdag
29 dec. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur workshop “Twee Jezuskinderen”
zaterdag 30 dec. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
zondag 31 dec. Géén kinderdienst!!
10.30 uur mensenwijdingsdienst
17.00 uur cultische oudejaarsafsluiting
maandag
1 jan. 10.30 uur mensenwijdingsdienst
dinsdag
2 jan. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
woensdag 3 jan. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
donderdag 4 jan. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur repetitie kinderdriekoningenspel
vrijdag
5 jan. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
zaterdag
6 jan. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
e

4 Advent

14

(Epifanie)
zondag

7 jan.

maandag
dinsdag

8 jan.
9 jan.

woensdag 10 jan.
donderdag 11 jan.
vrijdag
12 jan.
zaterdag
13 jan.
zondag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zondag

dinsdag
woensdag
vrijdag
zondag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zondag
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20.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
13.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur
7.30 uur
9.30 uur

Driekoningenspel uitvoering
verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
opvoering kinderdriekoningenspe
brongroep
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
Johannes evangeliegroep
gespreksgroep Joh. evangelie Breda
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst in Breda

14 jan. Géén kinderdienst!!
10.30 uur mensenwijdingsdienst
12.00 uur bijeenkomst jeugdwijdelingen
16 jan. Géén mensenwijdingsdienst
17 jan. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
20.00 uur lees- en gespreksgroep
18 jan. 20.00 uur gespreksgroep de Apocalyps Gouda
19 jan. 7.30 uur mensenwijdingsdienst
20 jan. 16.30 uur bijeenkomst kinderen 7e klas
21 jan. 9.30 uur verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6
10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen
10.30 uur mensenwijdingsdienst
11.50 uur toespraak
23 jan. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
24 jan. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur Johannes evangeliegroep
20.00 uur ministrantenavond
27 jan. 7.30 uur mensenwijdingsdienst
28 jan. Géén kinderdienst!!
10.30 uur mensenwijdingsdienst
30 jan. Géén dienst i.v.m. Synode
10.30 uur Paulusgroep
31 jan. Géén dienst i.v.m. Synode
2 feb. 7.30 uur mensenwijdingsdienst
4 feb. 9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6

dinsdag
woensdag
vrijdag

16

10.00 uur
10.30 uur
6 feb.. 9.30 uur
7 feb. 9.30 uur
20.00 uur
9 feb. 7.30 uur
10.00 uur

zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep de Apocalyps
mensenwijdingsdienst
seniorenochtend

