
AGENDA MICHAELKERK Rotterdam - PASEN-PINKSTEREN 2019      
                             
Lijdenstijd 
zondag  24 mrt.  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   11.45 uur inleiding op het Lijdenstijdepistel 
dinsdag  26 mrt.   Géén mensenwijdingsdienst 
woensdag 27 mrt .09.30 uur mensenwijdingsdienst 
    10.40 uur studiegroep credo  
   20.00 uur rondom het sterven 
donderdag 28 mrt. 20.00 uur Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag  29 mrt.  07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
zaterdag30 mrt. 16.30 uur jeugdwijdelingen 7e klas 
 
zondag  31 mrt.  09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6   
   10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
   10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   12.00 uur jeugdwijdelingen 8e klas 
dinsdag  02 apr.  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 03 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   20.00 uur leesgroep 
donderdag 04 apr. 20.00 uur evangelieavond Breda 
vrijdag 05 apr.  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 07 apr.  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 08 apr. 13.30 uur Brongroep 
dinsdag 09 apr.  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 10 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.40 uur studiegroep credo 
   20.00 uur Apocalyps-groep te Rotterdam 
donderdag 11 apr. 19.30 uur bestuur 
vrijdag 12 apr.  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 13 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
 
Stille Week: 
zondag 14 apr.  09.15 uur graan zaaien 
     10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
   10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   12.00 uur jeugdwijdelingen 8e klas 
maandag 15 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 16 apr.  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 17 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
Witte Donderdag: 
donderdag 18 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 

10.40 uur voordracht: ‘Een daad van liefde’ 
Goede Vrijdag:     
vrijdag 19 apr.  09.30 uur  mensenwijdingsdienst 
   15.00 uur lezing van het lijdensevangelie 
   20.00 uur kooruitvoering DIE SIEBEN WORTE JESU AM KREUZ 
Stille zaterdag: 
zaterdag 20 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   20.00 uur opvoering Pilatusspel 



 
Pasen 
zondag 21 apr.  09.00 uur Paastuintje 
   10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
   10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 22 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag 23 apr.  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 24 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.30 uur studiegroep credo 
vrijdag 26 apr.  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag  28 apr.  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   11.45 uur inleiding op het Paasepistel 
dinsdag  30 apr.  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 01 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst    

20.00 uur gemeentevergadering  
donderdag 02 mei 20.00 uur Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag 03 mei  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 05 mei  09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
   10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
   10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   11.45 uur inleiding op mensenwijdingsdienst 
 
dinsdag 07 mei  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 08 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
   11.40 uur studiegroep credo 
   20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 09 mei 19.30 uur bestuur 
vrijdag 10 mei  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
   08.30 uur altaar-bloemengroep 
zaterdag 11 mei 19.00 uur voorbereiding jeugdwijding  
 
zondag 12 mei  10.30 uur jeugdwijding 
maandag 13 mei 13.30 uur brongroep 
dinsdag 14 mei  géén dienst i.v.m. Synode 
   10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 15 mei géén dienst i.v.m. Synode  
   20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 16 mei 20.00 uur evangelieavond Breda 
vrijdag 17 mei  07.30 uur mensenwijdingsdienst  
   10.00 uur seniorenochtend 
zaterdag 18 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
   16.30 uur voorbereiding jeugdwijding 7e klas 
 
 
zondag 19 mei  09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6 
   10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
   10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   11.30 uur vergadering van musici 
dinsdag  21 mei  09.30 uur mensenwijdingsdienst  



woensdag 22 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   11.40 uur studiegroep credo 
   20.00 uur rondom het altaar  
donderdag 23 mei 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Gouda 
vrijdag 24 mei  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 26 mei  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   11.50 uur inleiding Hemelvaartsepistel 
dinsdag  28 mei  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 29 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 

10.30 uur programmacommissie 
Hemelvaartdag 
donderdag 30 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
vrijdag 31 mei  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 01 juni 10.00 uur gemeentegesprek: Toekomst! 
   16.30 uur voorbereiding jeugdwijding 7e klas 
 
zondag 02 juni  09.30 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 inleiding Pinksterepistel 
dinsdag  04 juni  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 05 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
   10.40 uur studiegroep credo 
   20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 06 juni 20.00 uur evangelieavond Breda  
vrijdag 07 juni  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
Pinksteren 
zondag 09 juni  09.15 uur Pinksterviering kinderen  
   10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
   10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   12.00 uur Pinksterviering bij familie Roest Crollius 
maandag 10 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   13.30 uur brongroep 
dinsdag  11 juni  09.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 12 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   20.00 uur leesgroep 
donderdag 13 juni 19.30 uur bestuur 
vrijdag 14 juni  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
     uitstap jeugdwijdelingen Brugge 
zaterdag 15 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
 
zondag 16 juni  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag  18 juni                 géén dienst i.v.m. Internationale Synode 
woensdag 19 juni   géén dienst i.v.m. Internationale Synode 
vrijdag 21 juni    géén dienst i.v.m. Internationale Synode 
zondag 23 juni  09.15 uur Johannesviering voor kinderen 
   10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
   10.30 uur mensenwijdingsdienst 
                12.00 uur kooropvoering Collegium Caccini 


