
 
 

 
 

Augustus 
 

Over velden en gaarden 
die naar de herfst toegroeien, 

zenden Hemelse Machten 
hun zegenend oog; 

en hun blik onderzoekt 
hoe rijp onze harten al zijn. 

In het dichte weefsel 
van veelsoortig lot 

herkennen zij het grondpatroon. 
 

Wij zenden onze gedachten 
naar de Grote Wever, 
de Heer van het Lot. 

 
Hij geneest in het lichaam 
de dofheid der zintuigen. 

Hij wekt in de ziel 
de wil van de geest. 

Moge Zijn Gemeenschap 
verwarmd door Zijn genade 

in de wereld werken. – 
 

Al het gescheidene 
wordt verenigd 

wanneer bij het altaar 
onze lotsbestemmingen 

elkaar ontmoeten. 
 

Adam Bittleston, priester 
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Feesttijden en evangelie 
 
Johannestijd       24 juni t/m 23 juli  
24 juni Marc.   1 :   1-13   De stem van een die roept in woestijn 
26 juni Joh.    3  : 22-36     Hij moet groeien, ik moet minder worden 
  3 juli Matt.   3  :   1-17     Brengt vruchten voort 
10 juli Joh.   5 : 31-37   Een ander is het die van mij getuigt 
17 juli Mat. 11 :   2-15   Vraag Johannes: zijt gij de komende? 
 
Trinitarische tijd 3          24  juli t/m 28 september 
24 juli  Marc. 8 : 27- 9:1 Belijdenis van Petrus 
31 juli     Matt.  7 : 1-14/29 Bergrede – smal is de weg 
  7 aug.  Luc. 15 :  3-32          Verloren schaap, zilverstuk, zoon 

14 aug.  Luc.   9 :  1-17          Uitzending, spijziging der vijfduizend 
21 aug.  Luc. 18 : 35-43         Genezing van de blinde bedelaar  
28 aug.  Marc. 7 : 31-37  Genezing van de doofstomme 
  4 sept. Luc. 10 : 1-20/38-42 Uitzending 70; Martha en Maria 
11 sept. Luc. 17 : 5-10/20-37 Geef ons meer vertrouwen  

18 sept. Matt. 6  : 19-34         Weest niet bezorgd 
25 sept. Luc.  7  : 11-17  Opwekking jongeling te Naïn 
 
Michaëltijd        29 september t/m 25 oktober   
29 sept. Matt. 22: 1-14     De koninklijke bruiloft 
 
 
Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen:  
Johannestijd        26 juni  
26 juni Joh.  3 : 22-36     Hij moet wassen, ik moet afnemen 
 
Trinitarische tijd 3     27 juli  t/m 28 september 

  4 sept. Luc. 10 : 1-20/38-42 Uitzending 70; Martha en Maria 
11 sept. Luc. 17 : 5-10/20-37 Geef ons meer vertrouwen 
18 sept. Matt. 6  : 19-34     Weest niet bezorgd 
25 sept. Luc.  7  : 11-17     Opwekking jongeling te Naïn 
 
Michaëltijd       4 t/m 25 oktober 
  2 okt. Matt. 22: 1-14     De koninklijke bruiloft  
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Liederen 
 

Trinitarische tijd  
Zondagsdienst voor de kinderen    Bloemen in vuur en vlam 
Mensenwijdingsdienst   Zie ons aan in uw offer 
    Heilig, heilig 
Johannestijd                           
Zondagsdienst voor de kinderen    Bloemen in vuur en vlam  
Mensenwijdingsdienst                   Wij staan voor U 
                                                       Gij zijt de bron 
Trinitarische tijd  
Zondagsdienst voor de kinderen    Wij komen uit een land van licht 
Mensenwijdingsdienst                    Heer in uw woorden 
                      Gij zijt de bron 

 
 

Rondom de dienst 
 
Diensten in de zomervakantietijd: 2 juli tot 3 september 
In de zomervakantietijd zijn de mensenwijdingsdiensten alléén op 
zondag en woensdag, resp. om 10.30 en 9.30 uur.  
In deze periode zijn er géén zondagsdiensten voor de kinderen. 
Het verhaal en de eerste zondagsdienst voor de kinderen beginnen 
weer op 4 september.  
 
 
De Zondagsdienst voor de kinderen voor de 1e klassers: 
Kinderen uit de 1e klas die op Michaëlszondag 2 oktober voor de 
eerste keer deelnemen aan de Zondagsdienst voor de kinderen, 
worden voor een korte inhoudelijke en praktische voorbereiding 
hartelijk uitgenodigd op zaterdagmiddag 1 oktober om 15.00 uur. 
De ouders kunnen bij dat moment van voorbereiding met eventuele 
broertjes of zusjes natuurlijk ook aanwezig zijn. 
Graag vooraf een melding van deelname aan Ignaz Stegeman. 
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Verhaal op zondag  
Veertiendaags is er gelijktijdig een verhaal voor kinderen uit zowel de 
klassen 1-3 als 4-6 van 9.30 – 9.55 uur. 
Daarmee afwisselend op de andere zondagen in een veertiendaags 
ritme is er een verhaal voor alle dan aanwezige kinderen.  
De bijeenkomst voor 7e klassers vindt in een vierwekelijks ritme 
plaats van 09.20 tot 09.55 uur.  
Voor data en leeftijdsgroepen: zie agenda. 
 
 
 
Vrijdag 16 september 20.00 uur: Avond voor de ouders van de 
jeugdwijdelingen 
Op vrijdag 16 september is de eerste van twee avonden voor de 
ouders van de jeugdwijdelingen Geïnteresseerden kunnen zich nog 
aanmelden bij Ignaz Stegeman. 
 
 
Zaterdag 17 september 16.30 uur: Voorbereidingslessen op de 
jeugdwijding 2017 
De lessen ter voorbereiding op de jeugdwijding in 2017 worden 
gegeven op zaterdagmiddagen in principe van 16.00 – 17.30 uur (zie 
agenda). De eerste les is op 17 september om 16.30 uur. 
De jeugdwijdelingen en hun ouders ontvangen afzonderlijk bericht.  
 
 
Zondag 18 september: Voordracht na de dienst   
Thema: Christus als arts – Sacrament en genezing 
Nadat de aandacht zich eerst op de ontwikkeling van de cultus in de 
voorchristelijke tijd heeft gericht en de vraag wat er in vroegere tijden 
werd geofferd, bezinnen we ons er nu op wat maakt dat brood en 
wijn in onze tijd drager kunnen zijn van een heel bijzondere kracht. 
De volgende data zijn:  16 oktober, 13 november.  
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Zaterdag 1 oktober 15.00 uur: Voorbereiding op de 
zondagsdienst voor kinderen 
De kinderen uit de 1e klas/groep 3 die op Michaëlszondag 2 oktober 
voor de eerste keer deelnemen aan de zondagsdienst voor de 
kinderen, zijn voor een korte inhoudelijke en praktische 
voorbereiding welkom op zaterdagmiddag 1 oktober om 15.00 uur. 
De ouders kunnen met eventuele broertjes of zusjes natuurlijk ook 
aanwezig zijn bij dit moment van voorbereiding. 
Graag vooraf een melding van deelname aan Ignaz Stegeman. 
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Ter Herinnering en Aankondigingen 
 

Vrijdagavond 24 juni 20.00 uur St. Jansvuur  
Op de avond van St. Jan, het feest van Johannes de Doper, is 
iedereen van harte welkom om rond het vuur dit feest te vieren in 
de tuin van Petra Roest Crollius. De avond begint om 20.00 uur.  
Neem je muziekinstrument mee!  
 
Zaterdagavond 25 juni om 19.30 uur toespraak B. Baan  
“Sporen van Christus in Amerika” 
De oudste sporen van de werkzaamheid van Christus in Amerika zijn 
te vinden bij Indianenstammen: ‘Wij kenden de Christus al voordat 
de blanken kwamen.’ Door heel Amerika, van het hoge noorden tot 
diep in het zuiden van Zuid-Amerika, leeft onder de oorspronkelijke 
bevolking de overlevering van ‘De Heer van Wind en Water’,  die 
lang voor de komst van de eerste blanken als Verlosser en Heler 
optrad. De legenden spreken tevens over zijn Wederkomst. 
 
In deze lezing geeft Bastiaan Baan verslag van deze weinig bekende 
stroming, die tot op de dag van vandaag bij Indianen in Noord- en 
Zuid-Amerika voortleeft. Bastiaan werkt sinds drie jaar als seminary 
director aan de priesteropleiding van de Christengemeenschap in 
Noord-Amerika.  
 
26 juni, 12.00 uur Bastiaan Baan vertelt over het Seminary in 
Spring Valley  
Na de mensenwijdingsdienst op zondag 26 juni, die in het 
Amerikaans zal worden gehouden, zal Bastiaan Baan iets 
vertellen over het seminarie in Noord Amerika, The Seminary of 
the Christian Community  in Spring Valley bij New York. 
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Donderdag t/m zaterdag 4, 5 en 6 augustus, 9.30-12.00 uur 
Zomercursus   “Brood en Wijn tot heilig sacrament” 
In deze zomerse periode zullen we ons drie ochtenden bezig 
houden met de substanties van het sacrament van brood en wijn. 
We spreken over de oorsprong van dit sacrament en wat de 
spirituele achtergrond is van brood en wijn.  
Door de verschijnselen zoals ze zich voordoen waar te nemen en 
met elkaar te onderzoeken, kunnen we er in de kunstzinnige 
verwerking vorm aan geven. Op deze manier zal een diepere 
beleving mogelijk kunnen zijn bij het gezamenlijk voltrekken van 
de mensenwijdingsdienst op de volgende ochtend van zondag. 
De ochtenden vinden plaats van 9.30 tot 12.00 uur.  
Graag vóoraf aanmelden bij de organisatoren! 
José Mosseveld, Lieke van der Ree en Diederik van Leeuwen 
 

 

 
 
Gemeenteavond 7 september 19.30 uur Mathijs v. Alstein 
“De lans van Longinus: de mysteriën van licht en duisternis” 
In het evangelie van Johannes staat hoe een niet nader genoemde 
Romeinse soldaat de zijde van Jezus doorboort met een lans. Uit de 
apocriefe evangeliën weten wij dat het hier gaat om Longinus. Zijn 
daad bevrijdt uit het dode lichaam een grote hoeveelheid water 
en bloed, die de aarde doordrenkt. Wie was deze Longinus? Wat is 
de betekenis van het graalsbloed dat hij laat vloeien? Waarom is hier 
sprake van water en bloed? En wat heeft dit bloed van Christus te 
maken met de eucharistie, die de avond tevoren ingesteld werd? 
Een antwoord op deze vragen leidt ons binnen in de geheimen van 
de verlossing, de mysteriën van licht en duisternis. Al snel zal daarbij 
blijken, dat in de wereld van de graal ieder antwoord twee nieuwe 
vragen oproept… 
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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 Johannes-
evangelie gelezen en besproken.  
De kringavonden zijn in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 
27, aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.45 uur  
 
 
Studieavonden in Breda, zondagavond eenmaal per maand 
We bestuderen het boek Bronnen van cultisch handelen van 
Bastiaan Baan. De avonden vinden plaats in therapeuticum 
Meander, Sophiastraat 25, van 20.00 tot 21.45 uur 
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Lees- en gespreksgroepen 

 
Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken  
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst bespreekt de Paulus-
groep de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten.  
Aanvang 10.00 uur, eindtijd 12.00 uur. Nieuwe deelnemers welkom!  
Contact: Kitty Beers,  T: 010 – 476 06 20 
 
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 
 
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 
“Wegen naar Christus”  van Rudolf Steiner.  
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, Albrechtsveld 58, Gouda, aanvang 20.00 uur, 
eindtijd 21.30 uur.  
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73 
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Mededelingen 

 
Kort verslag gemeentevergadering 13 april 2016 
Na het lezen van onze grondsteenspreuk door Yvonne van Delft 
heeft Herman Gerrits verteld over het hartelijke kennismakings- 
bezoek aan het convent van kerken in Rotterdam. 
Het verslag van de Gemeentevergadering 28 oktober 2015 wordt 
vastgesteld. 
De gemeentevergadering wordt officieel gevraagd in te stemmen 
met het toetreden van Rudolf van Lierop tot het bestuur. Bij de 
vertrouwenscommissie zijn geen bezwaren binnengekomen. Rudolf 
wordt met applaus als bestuurslid begroet en hij dankt de 
vergadering voor het geschonken vertrouwen. 
Yvonne van Delft meldt het lastig blijkt om geschikte bestuursleden 
te vinden voor de functies die nu nog vacant zijn en stelt voor om 
niet alleen leden te benaderen voor een bestuursfunctie, maar ook 
rond te kijken in de wijdere kring van belangstellenden. Om de 
aanstelling van een belangstellende als bestuurslid mogelijk te 
maken is een wijziging in de statuten nodig. Op dit moment zoekt het 
bestuur uitbreiding met twee personen voor de functies van 
penningmeester en secretaris.  De vergadering stemt in met het 
voorstel: Het bestuur mag zoeken in de kring van belangstellenden, 
met name bij jonge mensen, naar geschikte kandidaten voor 
bestuursfuncties. Echter, de functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester moeten, gezien de verantwoordelijkheden die deze 
functies met zich meebrengen. worden vervuld door leden van onze 
gemeente.  
Rudolf doet verslag van de bijeenkomst van de landelijke raad van  6 
februari 2016. 
Lida Veringmeier presenteert de jaarrekening, de kascommissie is 
gehoord, de vergadering verleent de penningmeester decharge voor 
het gevoerde beleid.  
Het voorstel om i.p.v. de begrote € 7000  een bedrag van € 2153 toe 
te voegen aan het Fonds Gebouw wordt aangenomen.  
Besloten wordt de begroting 2016 mee te sturen met het 
conceptverslag van deze gemeentevergadering.   
De vergadering stemt in met het onderzoek naar het gebruik van 
toezeggingsformulieren ter ondersteuning van de vijfjarenraming. 
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Hanske vertelt over de Sterrendaaldersgroep, een helpdesk voor 
vragen op financieel gebied. 
Yvonne vertelt over het onderhoud van het kerkgebouw dat het 
afgelopen jaar is uitgevoerd. Rudolf gaat het werk van de 
onderhoudsploeg coördineren. 
Herman doet verslag van het overleg met de projectontwikkelaar en 
vraagt de vergadering toestemming om het gesprek dat nu in een 
onderhandelingsfase komt, te mogen vervolgen. Die toestemming  
wordt verleend.  
Het was een vergadering met veel besluiten en een prettige, warme 
sfeer. 
Yvonne van Delft 
 
 
 
Van de kring West-Brabant 
Aan het einde van een werkseizoen ontkom je er niet aan om even 
terug te kijken naar de afgelopen maanden. We zien dan dat we de 
mensenwijdingsdiensten in alle rust hebben kunnen vieren, dat de 
evangelieavonden en de studieavond op zondag doorgang hebben 
hebben kunnen vinden.  
Er is een cursus is gegeven over de religieuze opvoeding van het 
kind; we hopen dat de zaadjes die op die avonden zijn geplant in de 
toekomst vruchten af mogen werpen.  
Op 21 mei heeft de doop plaatsgevonden van Bjorn Andeweg, zoon 
van Violetta Piotrowska en Ad Andeweg. 
Vooruitkijken doen we ook: Na de mensenwijdingsdienst van 25 juni 
bent u weer van harte uitgenodigd om in en om de boshut van 
Liesbeth Adriaansens in Rijsbergen het Sint Jansfeest te vieren. De 
uitnodiging heeft u inmiddels via de mail mogen ontvangen.  ???? 
Verder zal de vakantieperiode door de kerngroep worden gebruikt 
om het dienstenrooster voor het komende seizoen te maken, de 
voorbereidingen te treffen voor de jaarlijkse algemene kringavond en 
te kijken wanneer er weer openbare lezingen kunnen worden 
gegeven.  
Wij wensen u allen, ongeacht of u (ver) weg gaat of thuis blijft, een 
mooie zomer toe. 
Namens de kerngroep, Dick Kruik 
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Oproep: 
De lampen in de kerk zijn toe aan een schoonmaakbeurt. 
Waarschijnlijk is dat de afgelopen 10 jaar niet gebeurd en dat is te 
zien! Voelt iemand ervoor om dit klusje gezamenlijk op een 
zaterdagochtend te klaren? Als we met een mens of vijf zijn moeten 
we dat binnen twee uur kunnen fiksen. Ik stel voor zaterdagmorgen 
25 juni om 10 uur.  
Lida Veringmeier  
 

 
 
Uit het gemeenteboek 

 
Doop:  
Het sacrament van de doop ontving: Thomas Levi van der Velden                                               
De wachters zijn: Lieselotte Rietbergen en Florian Wasser 
 
Jeugdwijding:  
Uit onze gemeente heeft Tessa Verveer op zondag 3 april in Den 
Haag de jeugdwijding ontvangen.  
 
Het rituaal bij de uitvaart is voltrokken voor: 
Inge Uittenbogaard, geboren op 24 oktober 1975 te Woerden. Zij is 
gestorven op Paasmaandag 28 maart in Nieuwerbrug aan de Rijn, 
waar zij 22 maart de stervenswijding ontving. De begrafenis vond 
plaats op 2 april in Woerden en de mensenwijdingsdienst voor de 
overledene op 9 april in de Michaëlkerk te Rotterdam.     
 

 

 

Afwezigheid van de geestelijken 
 

Ignaz Stegeman: 27 juni t/m 23 juli vakantie  
  15 augustus t/m 6 september retraiteperiode 
Alle priesters:  19  t/m  24 september Synode en studieweek  
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Agenda 
 
vrijdag  24 juni  9.30 uur! mensenwijdingsdienst 
Johannesdag  20.00 uur   Johannesvuur - Petra Roest Crollius 
zaterdag 25 juni   9.30 uur  mensenwijdingsdienst Breda 
                            19.30 uur   voordracht  Bastiaan Baan “Sporen  
                van Christus in Amerika”  
zondag 26 juni     9.20 uur verhaal klas 7 
    9.30 uur verhaal voor alle kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst (Amerikaans)  
  12.00 uur    toespraak over het Seminarie in 
   Spring Valley bij New York 
dinsdag      28 juni    9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 29 juni    9.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag           1 juli      7.30 uur   mensenwijdingsdienst  
 
Begin zomervakantieperiode: 
 
zondag   3 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag   6 juli   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
zondag` 10 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 13 juli   9.30 uur   mensenwijdingsdienst 
zondag 17 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag 20 juli   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
zondag 24 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 27 juli   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
zondag 31 juli  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag  3 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
donderdag  4 aug.   9.30 uur   zomercursus  
vrijdag         5 aug.   9.30 uur   zomercursus  
zaterdag      6 aug.   9.30 uur   zomercursus 
 
zondag   7 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag 10 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
zondag 14 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 17 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
zondag  21 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 24 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
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zondag 28 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag      30 aug.  10.30 uur   Paulusgroep 
woensdag 31 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
Einde zomervakantieperiode! 
 
zondag   4 sep.   9.30 uur verhaal voor alle kinderen             
    10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag   6 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag   7 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur gespreksgroep Johannes evangelie 
  19.30 uur! toespraak Mathijs van Alstein 
vrijdag   9 sep.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 10 sep.  10.00 uur Open monumentendag (tot 16.00 u.)  
zondag 11 sep.   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 13 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 14 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur    programmagroep 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps  
donderdag 15 sep.  11.00 uur    voorbereiding seniorenochtend 
vrijdag 16 sep.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur bijeenkomst van de ouders van de 

jeugdwijdelingen 
zaterdag 17 sep. 16.00 uur jeugdwijdelingengroep 
zondag 18 sep.   9.20 uur verhaal klas 7  
    9.30 uur verhaal voor alle kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur   toespraak 
dinsdag 20 sep.   Géén dienst i.v.m. Synode + studieweek 
  10.30 uur   Paulusgroep 
woensdag 21 sep.   Géén dienst i.v.m. Synode + studieweek 
vrijdag 23 sep.    Géén dienst i.v.m. Synode + studieweek 
zondag 25 sep.    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 27 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
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woensdag  28 sep.    9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur ministrantenavond  
donderdag 29 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst     Michaëldag 
  20.00 uur   gespreksgroep Apocalyps te Gouda 
zaterdag   1 okt. 15.00 uur   verhaal eerste klassers en ouders 
zondag   2 okt.   9.00 uur   Michaëlfeest met verhaal en zang 
    9.00 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   4 okt.     9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   Paulusgroep  
woensdag   5 okt.     9.30 uur   mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur gespreksgroep Johannes evangelie 
  20.00 uur   gemeenteavond “Vlam vatten”  
vrijdag   7 okt.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur   seniorenochtend 


