
 
 
 

Trinitarische Tijd 
woensdag 12 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
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 
maandag 17 juni 13.30 uur brongroep 
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 met de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur kooropvoering Collegium Caccini 
Johannestijd 
maandag 24 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur Sint Jansvuur bij Petra Roest 
                                                                  Crollius in de tuin      
dinsdag 25 juni  geen mensenwijdingsdienst 
woensdag 26 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst   
vrijdag 28 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 

 
begin zomerrooster 

zondag 30 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
  11.40 uur inleiding op het Johannesepistel 
woensdag 03 juli 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   
 
zondag` 07 juli 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 10 juli  geen mensenwijdingsdienst 
   
 
zondag 14 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag 17 juli 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 18 juli 14.30 uur cultische viering huwelijk 
 
 
zondag 21 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 24 juli 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
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Trinitarische tijd 
zondag 28 juli  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 31 juli 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag 04 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
zomercursus 
woensdag 07 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur zomercursus - I 
donderdag 08 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur zomercursus – II 
  19.30 uur bestuur 
vrijdag  09 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur zomercursus – III 
 
 
zondag 11 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 14 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
 
zondag  18 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 21 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
 
zondag 25 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 28 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
einde zomerrooster 
 
 
zondag 01 sept. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 02 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 04 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
vrijdag 06 sept. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 07 sept. 10.30 uur studiegroep mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag 08 sept. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur gesprek over de bloemen 
maandag 09 sept. 13.30 uur brongroep 
woensdag 11 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 12 sept. 19.30 uur bestuur  

vrijdag 13 sept. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur avond ouders jeugdwijdelingen 
zaterdag 14 sept. 10.00 uur open monumentendag 
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zondag 15 sept. 09.30 uur verhaal klas 2 t/m 3 en 4 t/m 6   
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 17 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 18 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 19 sept. 20.00 uur algemene kringavond Breda 
vrijdag 20 sept. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 21 sept. 09.00 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  09.30 uur taakdragersochtend 
  16.00 uur voorbereiding eersteklassers ZDK 
 
 
zondag 22 sept. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
                                            inzetting Karel-Jan Tolsma 
dinsdag 24 sept. Geen dienst i.v.m. Synode  
 10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 25 sept. Geen dienst i.v.m. Synode 
donderdag 26 sept. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Gouda 
vrijdag 27 sept. 07.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.00 uur seniorenochtend 
zaterdag 28 sept. 16.30 uur jeugdwijdelingen klas 8 
 
 
Michaëltijd 
zondag  29 sept. 09.15 uur Michaëlviering  met de 
                                                                  kinderen   
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur zingen met het koor 
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