Schouw in het goud de lichtglans,
die in het oerbegin
door de goden in de aarde werd gelegd.
Jij kunt koning zijn, wanneer in jouw denken
de ideeën,
de werkelijke scheppers van de dingen,
het oorspronkelijke geestwerken
in het heden openbaren.
Adem met de wierook de eerbied,
die Christus de aardeduisternis
uit mensenzielen opheft.
Jij kunt priester zijn,
wanneer in jouw voelen
de wijdingsbeelden,
Die de dingen hun ordening geven,
het tegenwoordige geestwerken
met verleden en toekomst verweven.
Besluit dat je je met de mirre
verbindt met de wezensmacht,
waarmee in verre toekomst
de mens de nieuwe hemel bouwt.
Jij kunt grondsteenlegger zijn
wanneer in je willen
de genezingskrachten,
waardoor de geest in de dingen wordt gewekt,
de toekomstige geestwerken
in het heden laten opvlammen.
Friedrich Doldinger

Feesttijden en evangelie
Evangelieteksten voor de mensenwijdingsdienst
Triniteitstijd 1
4 februari t/m 3 maart
4 feb. Luc. 8 : 1-18 Gelijkenis van de zaaier
11 feb. Luc.18 : 18-34 De rijke jongeling
18 feb. Mat. 4 : 1-11 De verzoeking in de woestijn
25 feb. Mat.17 : 1-13 De verheerlijking op de berg
Lijdenstijd
4 t/m 31 maart
4 mrt. Luc. 11 : 14-36
Uitdrijving van een demon
11 mrt. Joh. 6 :1-15/26-35 Spijziging van de 5000
18 mrt. Joh. 8 :1-11/46-59 De overspelige vrouw
Stille Week
25 mrt. Mat.
29 mrt. Luc.
30 mrt. Joh.
31 mrt. Joh.

25 t/m 31 maart

21 : 1-11
23 : 13-32
19 : 1-15
19 : 16-42

Intocht in Jeruzalem
Jezus voor Pilatus; Barabbas
Jezus voor Pilatus; schouw De Mens!
Kruisiging en graflegging

Paastijd
1 april t/m 9 mei
1 apr. Marc.16 : 1-18 Het Paasevangelie
8 apr. Joh. 20 : 19-29 Thomas de ongelovige
Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen:
Triniteitstijd 1
4 februari t/m 3 maart
4 feb. Luc. 8 : 1-18 Gelijkenis van de zaaier
11 feb. Luc.18 : 18-34 De rijke jongeling
18 feb. Mat. 4 : 1-11 De verzoeking in de woestijn
25 feb. Mat.17 : 1-13 De verheerlijking op de berg
Lijdenstijd
4 t/m 31 maart
4 mrt. Luc. 11 : 14-36
Uitdrijving van een demon
11 mrt. Joh. 6 :1-15/26-35 Spijziging van de 5000
18 mrt. Joh. 8 :1-11/46-59 De overspelige vrouw
Stille Week
25 t/m 31 april
25 mrt. Mat. 21 : 1-11 Intocht in Jeruzalem
Paastijd
1 apr. Marc.16 : 1-18
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1 april t/m 9 mei

Het Paasevangelie

Liederen
Triniteitstijd
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst
Lijdenstijd
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst

Hoe helder staat de Morgenster
Op alle wegen
De God van de vrede
Zaai nu uw zaad
Waardig is het Lam
Uw vrede zij de ordenende kracht

Rondom de dienst
Zondagsdienst voor de kinderen en het verhaal op zondag
Vanaf het begin van het kerkelijk jaar vindt de zondagsdienst voor de
kinderen eenmaal in de veertiendagen plaats. 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.
De bijeenkomst voor 7e klassers vindt in een vierwekelijks ritme
plaats op zaterdagmiddag.
Voor data en leeftijdsgroepen: zie agenda.

Voorbereidingslessen op de jeugdwijding 2018
De lessen ter voorbereiding op de jeugdwijding in 2018 vinden plaats
op zondagen na de mensenwijdingsdienst. De jeugdwijdelingen en
hun ouders ontvangen afzonderlijk bericht.
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Zondag 18 februari: 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 data zijn: 18 maart,15 april,13 mei.

Verinnerlijking van de gebeurtenissen in de Stille Week
De dagen van de stille week staan in het teken van de lijdensweg
van Christus. Dit komt met name tot uitdrukking in de evangeliën die
van dag tot dag verschillen.
Uitgaand van de thema’s van die evangeliën willen we ons inleven in
het lijden van Christus en wat dat voor ons nu betekent.
Nadere bijzonderheden vindt u binnenkort op het prikbord.
José Mosseveld
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Aankondigingen
Gemeenteavond: Met het oog op de wereld, 21 februari
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 21 februari begroeten we Hilly Wolters.
Hilly Wolters maakt deel uit van ‘SamSam Uitvaartcoaching’. Deze
stichting met vrijwilligers wijst nabestaanden met een smalle beurs
de weg in het doolhof van nalatenschap, testament, verzekeringen,
fiscale regels en kosten. Dit is leerzaam voor een ieder.
Gemeenteavond: Lezing over Pilatus, 21 maart door A. Hoitsma
Andries studeerde aan de TU te Eindhoven. Hij koos voor
bouwkunde/stedenbouwkunde. In zijn jeugd heeft zijn vader het vuur
bij hem aangestoken voor belangstelling in de betekenis achter de
dingen, zoals die bij ons verschijnen. Voorbij het meet-, weeg-en telbare. Hij heeft in dat kader verschillende benaderingen bestudeerd
en ervaren.
In 1975 maakte hij kennis met de joodse mystiek en dat was voor
hem een thuiskomen.
Het is een kennismaken met een nieuwe wereld, die uitzicht biedt op
vele, ook hedendaagse vragen. De Bijbel blijkt een grondslag te
bieden voor ons leven in een onttoverde wereld.
Andries verdiepte zich in Pilatus en vertelt ons hier graag over.
Gemeenteavond woensdag 28 maart over Isenheimer Altaar
Ignaz Stegeman
Op het eerste oog kijkt het Isenheimer Altaar, dat te bewonderen is
in Colmar, een retabel zoals vele andere. Maar onder inspiratie van
abt Guido Guersi ontstond door Matthias Grünewald een altaarstuk
met heel veel geheimenissen.
Op deze avond kijken we alleen naar het altaar in de gesloten vorm
met kruisiging, de beide stand - vleugels en de predella.
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Actueel
Gemeentevergadering op 25 april, alvast om in de agenda te
zetten !
Van de kerngroep Kring West-Brabant,
Als u dit leest heeft de wijding van onze nieuwe kelk naar wij hopen
op 13 januari j.l. plaatsgevonden. Vele jaren terug, toen de eerste
stappen werden gezet naar gemeentevorming, werd de wens
uitgesproken om een eigen kelk te hebben. Er is voor gespaard,
maar jarenlang gebeurde er niets. Tot op een gegeven moment de
stap werd gezet tot realisering van het voornemen. En tot onze grote
vreugde zijn de kelk en de pateen nu klaar, zodat deze voor de
mensenwijdingsdiensten van de kring konden worden gewijd en
daarvoor in gebruik worden gegeven. We hadden een feestelijke
dienst waarbij behalve de kring ook de zilversmidse Helena
Schepens uit Antwerpen, de bewindsdrager Ernst Terpstra en een
aantal leden en belangstellenden vanuit Rotterdam aanwezig waren.
Onder het genot van een kopje koffie of thee, uiteraard met iets
feestelijks erbij, is na afloop nagepraat hoe het wordingsproces van
de kelk is verlopen. De kelkgroep, bestaande uit Imca Dubbelman,
Trudie van Vilsteren, José Mosseveld en ondergetekende deden
hiervan verslag. Vanuit de kerngroep kan verder worden gemeld dat
Dick Kruik sinds 2016 al het secretarieel werk van Mia Zaat heeft
overgenomen en dat Henny Beerens van af september 2017 de
extra lezingen en cursussen organiseert. Voor het beheer van de
gewaden wordt nog naar een oplossing gezocht samen met Trudie
van Vilsteren en Imca Dubbelman. Mia wil nog als kerngroepslid en
ministrant bij de kring betrokken blijven. Miel de Leeuw blijft onze
trouwe penningmeester en naar nieuwe leden van de kerngroep
wordt gezocht. Rest mij nog u allen een goed en gezond 2018 toe te
wensen, en hopelijk zien wij elkaar bij een van de activiteiten van
onze kring.
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, 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
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, in Gouda, aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30
uur.
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73
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Diversen
Schoonmaak kerk zaterdag 17 maart 10.00 -12.00 uur
Een enthousiaste groep mensen is zaterdag 25 november 2017
gestart met de schoonmaak van de kerk. Er is al heel veel gedaan,
maar hebben nog niet alles van ons lijstje af kunnen strepen.
Wij hopen een stuk verder te komen op 17 maart. Er komt weer een
oproep op het prikbord met een lijst waarop aangemeld kan worden.
Om 9.30 uur staat een kopje koffie klaar met wat lekkers erbij,
waarna wij om 10.00 uur met elkaar aan het werk gaan.
Lida Veringmeier

Oproep om nieuwe ministranten
Wij zijn dringend op zoek naar versterking van het aantal ministranten, met name voor doordeweeks. Als u kennis wilt maken met het
ministreren, kunt u contact opnemen met één van de geestelijken. Zij
helpen u om de eerste stap te zetten. Iedereen kan het leren.
Alles wordt rustig doorgenomen en geoefend. De eerste keer doet u
met een ervaren ministrant, tijdens een dienst op een doordeweekse
dag. Schroom niet, maar help ons met deze mooie taak, zodat alle
diensten kunnen doorgaan in onze gemeente.
Joop van Esch
Altaar-bloemengroep
MIJ SPREEKT DE BLOMME
Mij spreekt de blomme een tale,
Mij is het kruid beleefd,
Mij groet het altemale,
Dat God geschapen heeft! (G.G.)
Vanuit de altaarbloemengroep proberen we de bloemen zo te kiezen
en te schikken, dat het past bij het jaargetijde, het desbetreffende
feest en het beschikbare budget. Het schuurt soms, met name door
de prijs, ’s winters is het uiteraard lastiger dan ‘s zomers. Onlangs
hebben we, in overleg met het convent, een en ander bekeken en
besproken, en daarna besloten dat we tijdens jaarfeesten de grote
vazen langs het altaar blijven gebruiken, om het feestelijke karakter
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te benadrukken. Maar tijdens de zogenaamde Trinitarische tijd,
tussen de feesten in, meer ingetogen, gaan de kleine vaasjes
verschijnen. Zo is te zien, en hopelijk te beleven, dat de versiering
van het altaar mee gaat in de stroom van de jaarfeesten en we oog
houden voor de budgetkant van onze bijdrage aan de diensten. En
nu maar hopen dat de ‘tale die deze blomme spreken’ door een
ieder beleefd kan worden!
Namens de altaarbloemengroep, Renske van Pomeren

Het vreemde en ik, vrijdag 23 februari 8.45 – 10.00 uur.
Er is in de gemeente een studiegroepje ontstaan dat zich bezig
houdt met ‘Het vreemde in onszelf’. Inspiratiebron hiervoor is een
boekje van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, genaamd ‘De
indringer’. De schrijver ondergaat op enig moment een
harttransplantatie en dit leidt van zijn kant tot observaties en vragen
met betrekking tot 'de indringer', 'de vreemde', 'het vreemde'.
Ons groepje onderzoekt de betekenis van het vreemde in onszelf en
in de maatschappij, zonder daarbij de politiek te betrekken.
We hopen dat we op enig moment onze voorlopige bevindingen
kunnen delen met onze gemeenteleden en daarmee de discussie
verdiepen.
Lida Veringmeier
Van de penningmeester
Op dit moment hebben we een goed, maar nog niet definitief
overzicht (omdat met name de inkomsten uit rente niet bekend zijn
en de jaarrekening van de Kring West Brabant nog niet vastgesteld
is) van de stand van zaken van de financiën van onze gemeente in
2017. Tot onze grote dankbaarheid en tevredenheid blijkt dat de
bijdragen van leden en belangstellenden € 91.750,- bedragen, dat is
€ 1.000,- meer dan in 2016.
Zoals we u eerder hebben laten weten konden we begin 2017 aan
de hand van de intentieverklaringen € 12.000,- meer aan bijdragen
verwachten dan we in 2016 hebben ontvangen. We wisten toen
natuurlijk niet, dat door vertrek en overlijden van bijdragende leden
er aan de andere kant minder geld binnen zou komen. Dankzij uw
verhoogde bijdragen hebben we dit verlies op kunnen vangen.
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De dotatie aan het Fonds gebouw buiten beschouwing gelaten
verwachten we een bescheiden positief resul-taat. Onze dotatie aan
het Fonds gebouw heeft tot nu toe € 1.700,- bedragen. Het hangt
van de uiteindelijke omvang van het positief resultaat af, hoeveel
geld we nog kunnen overmaken naar het Fonds gebouw.
Met vriendelijke groet, Lida Veringmeier

Bibliotheek / tweedehandsboeken / boekentafel
Met het overlijden van Jaap Zwart is een enthousiast lid van de
boekengroep heengegaan. Jaap hield zich vooral bezig met de
aanschaf en verkoop van nieuwe boeken. Die taak is overgenomen
door Thea van Veen. Zij zal zich vooral richten op de boekentafel,
dat wil zeggen de aanschaf en verkoop van nieuwe boeken van
Uitgeverij Aan de Tijd, de eigen uitgeverij van de
Christengemeenschap. Deze heeft ook enkele belangrijke boeken
van Christofoor overgenomen en een uitgave van ABC-boeken.
Waar nodig wordt Thea geassisteerd door Letty Stap en eventueel
Kees van Drunen.
Kees houdt zich vooral bezig met de uitleenbibliotheek. Hij heeft
hier een flinke opruiming gehouden en nieuwe uitgaven aangeschaft
van de opbrengst van de tweedehandsboeken. Bovendien komen er
boeken uit de nalatenschap van Jaap Zwart naar de bibliotheek. En
door Perun-boeken is een aantal vertaalde werken van Prokofieff
tegen een zeer lage prijs beschikbaar gesteld. Dit moois is dus
allemaal te vinden in de bibliotheek. U kunt kosteloos boeken uit de
bibliotheek lenen, in principe voor een periode van 4 weken. De
uitleen geschiedt via Kees, Letty en Thea. Er wordt gewerkt met een
schrift waarin enkele gegevens worden genoteerd alvorens het boek
wordt uitgeleend.
De mand met tweedehandsboeken wordt beheerd door Ineke
Vroegindewey. In elk boek staat voorin de prijs genoteerd. De
afrekening geschiedt met contant geld. Van de opbrengst van de
tweedehandsboeken worden nieuwe boeken voor de bibliotheek
aangeschaft. Ineke wordt bijgestaan door Letty, Thea en Kees. Als u
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thuis weer eens opruiming houdt in uw boekenkast, nemen wij ze
graag in ontvangst.
In de boekenhoek zijn op diverse punten kaartjes aangebracht,
zodat het verschil tussen uitleen, verkoop en tweedehandsboeken
zonneklaar is.
De verkoop van nieuwe boeken is als volgt georganiseerd. In elk
boek bevindt zich een factuur; het is de bedoeling dat binnen twee
weken het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op de
bankrekening van de Christengemeenschap Rotterdam. Er wordt
gewerkt met een notitieboekje waarin enkele gegevens worden
genoteerd alvorens het gekochte boek wordt meegegeven.
We zouden het leuk vinden als het gezellig druk wordt in de
boekenhoek!
Kees van Drunen
Letty Stap
Thea van Veen
Ineke Vroegindewey

Afwezigheid van de geestelijken
Ignaz Stegeman:
Retraite en studie 10 – 15 februari
José Mosseveld:
Retraite en studie 5 t/m 10 mrt
Nederlands-Vlaamse synode in Zeist: 16 – 18 april

Uit het gemeenteboek
Het rituaal bij de uitvaart is voltrokken voor:
Frans Johan Böhm, geboren op 3 juli 1933 te Rotterdam. Hij is
overleden op 9 januari 2018 te Waddinxveen. Het rituaal bij de
crematie vond plaats in Schollevaar te Capelle a/d IJssel op 15
januari 2018 en de mensenwijdingsdienst voor de overledene op 20
januari in de Michaëlkerk te Rotterdam.
Lidmaatschap: Anne van Beloois uit Hoogvliet. Van harte welkom.
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Agenda
dinsdag

30 jan.

Geen dienst i.v.m. Synode
10.30 uur Paulusgroep
woensdag 31 jan. Geen dienst i.v.m. Synode
vrijdag
2 feb.
7.30 uur mensenwijdingsdienst
zondag

4 feb.

dinsdag
6 feb.
woensdag 7 feb.

vrijdag

9 feb.

zondag

11 feb.

maandag 12 feb.
dinsdag
13 feb.
woensdag 14 feb.
vrijdag
zaterdag

16 feb.
17 feb.

zondag

18 feb.

dinsdag

20 feb.

woensdag 21 feb.
donderdag 22 feb.
vrijdag
23 feb.
zaterdag
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24 feb.

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

verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
voorbereiding jeugdwijding 8e klas
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
Johannes evangeliegroep
gespreksgroep over de Apocalyps
mensenwijdingsdienst
seniorenochtend

10.30 uur
13.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
20.00 uur
7.30 uur
15.30 uur

Geen kinderdienst
mensenwijdingsdienst
brongroep
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
lees- en gespreksgroep
mensenwijdingsdienst
voor bereiding jeugdwijding 7e klas

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.50 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
7.30 uur
8.45 uur
9.30 uur

verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
toespraak Christus als arts
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep Johannes evangelie
met het oog op de wereld
gespreksgroep Joh. evangelie Breda
mensenwijdingsdienst
het vreemde en ik
mensenwijdingsdienst in Breda

zondag

25 feb.

Geen kinderdienst
mensenwijdingsdienst
dinsdag
27 feb.
mensenwijdingsdienst
woensdag 28 feb.
mensenwijdingsdienst
donderdag 1 mrt.
gespreksgroep Apocalyps Gouda
vrijdag
2 mrt.
mensenwijdingsdienst
zondag
4 mrt.
verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
begin lijdenstijd
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
dinsdag
6 mrt.
Geen dienst
woensdag 7 mrt. 9.30 uur mensenwijdingsdienst
Geen Johannesgroep
20.00 uur gespreksgroep over de Apocalyps
vrijdag
9 mrt. 7.30 uur mensenwijdingsdienst
10.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
20.00 uur
7.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

zondag

11 mrt.

maandag 12 mrt.
dinsdag
13 mrt.
woensdag 14 mrt.
donderdag 15 mrt.
vrijdag
zaterdag

16 mrt.
17 mrt.

zondag

18 mrt.

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

9.15 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.50 uur
20 mrt. 9.30 uur

Geen kinderdienst
mensenwijdingsdienst
voorbereiding jeugdwijding 8e klas
brongroep
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
lees- en gespreksgroep
gespreksgroep Apocalyps Gouda
gespreksgroep Joh. evangelie Breda
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst in Breda
schoonmaak kerk
voorbereiding jeugdwijding 7e klas
ontmoeting jeugdwijdelingen 8e kl.
met Ernst Terpstra
vieren jaarfeesten: graan zaaien
verhaal klas 4 t/m 6 (1-3 niet!)
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
toespraak Christus als arts
mensenwijdingsdienst

woensdag 21 mrt.
vrijdag

9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur
23 mrt. 7.30 uur

mensenwijdingsdienst
gespreksgroep Johannes evangelie
gemeenteavond over Pilatus
mensenwijdingsdienst

Stille Week

zondag

25 mrt.

Geen kinderdienst
10.30 uur mensenwijdingsdienst

zomertijd is ingegaan

maandag 26 mrt.
dinsdag

27 mrt.

woensdag 28 mrt.
donderdag 29 mrt.
Witte Donderdag

vrijdag

30 mrt.

Goede Vrijdag

zaterdag

31 mrt.

Stille Zaterdag

zondag

1 apr.

Pasen

maandag
dinsdag

2 apr.
3 apr.

woensdag 4 apr.
vrijdag

6 apr.

zondag

8 apr.

9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
15.00 uur
9.30 uur
10.30 uur
20.00 uur

mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
Isenheimer altaar Ignaz
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
lezing van het lijdensevangelie
mensenwijdingsdienst
verinnerlijking evangelie van de dag
opvoering Pilatusspel

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

Paastuintje
verhaal klas 4 t/m 6 (1-3 niet)
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst (2e Paasdag)
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
Johannes evangeliegroep
mensenwijdingsdienst

Geen kinderdienst
10.30 uur mensenwijdingsdienst
maandag 9 apr. 13.30 uur brongroep
dinsdag
10 apr. 9.30 uur mensenwijdingsdienst

15

woensdag 11 apr.

9.30 uur
20.00 uur
donderdag 12 apr. 20.00 uur
vrijdag
13 apr. 9.30 uur
10.00 uur
zaterdag 14 apr. 9.30 uur

mensenwijdingsdienst
gespreksgroep over de Apocalyps
gespreksgroep Joh. evangelie Breda
mensenwijdingsdienst
seniorenochtend
mensenwijdingsdienst in Breda

zondag

verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
toespraak Christus als arts

16

15 apr

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.50 uur

