
 
 
 
 

 
 

Advent 
Zondag 2 dec.  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 koor 
  15.15 uur Adventsviering voor kinderen 
dinsdag 04 dec. Géén dienst 
woensdag  05 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep   
donderdag  06 dec.  20.00 uur Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag 07 dec. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 08 dec. 16.30 uur jeugdwijdelingen 8e klas 
 
zondag 09 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur Inleiding op Adventsepistel 
maandag 10 dec. 13.30 uur brongroep 
dinsdag 11 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 12 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur studiegroep credo 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 13 dec. 19.30 uur bestuur  
vrijdag 14 dec. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur seniorenochtend 
zaterdag 15 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  16.30 uur jeugdwijdelingen 7e klas 
 
zondag 16 dec. 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  
dinsdag 18 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
  19.30 uur Paradijsspel 
 
 
 
 
woensdag  19 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur oefenmoment ministranten 
  20.00 uur avond over Advent 
donderdag  20 dec. 20.00 uur evangelieavond Breda 
vrijdag 21 dec. 07.30 uur mensenwijdingsdienst  
zaterdag 22 dec. 17.00 uur Kerstspel 
 
 
zondag 23 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
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maandag 24 dec. 10.30 uur
 rolverdeling 
Kinderdriekoningenspel  

 
 
 
 
Kersttijd 
dinsdag 25 dec. 00.00 uur mensenwijdingsdienst 
  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  08.30 uur kerstontbijt en gezang 
  10.00 uur kerstdienst voor kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 26 dec. 10.30 uur  mensenwijdingsdienst 
donderdag  27 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur inleiding op het kerstepistel 1 
vrijdag 28dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur repetitie Kinder Driekoningenspel  
zaterdag 29 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur inleiding op het kerstepistel 2 
 
zondag 30 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag  31 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  17.00 uur cultische dagsluiting 
dinsdag 01 jan. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag  02 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Driekoningen Kinderspel repetitie 
donderdag 03 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur inleiding op het kerstepistel 3 
vrijdag 04 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur repetitie Kinder-Driekoningenspel 
zaterdag 05 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
Epifanie 
zondag 06 jan. 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 
  10.30 uur repetitie Kinder-Driekoningenspel  
  12.00 uur Kinder-Driekoningenspel 
dinsdag 08 jan. Géén dienst  

 10.30 uur Paulusgroep   
woensdag  09 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 10 jan. 19.30 uur bestuur 
vrijdag 11 jan. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
zaterdag 12 jan. 20.00 uur Driekoningenspel  
 
zondag  13 jan. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
maandag 14 jan. 13.30 uur brongroep 
dinsdag 15 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 16 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur studiegroep ‘Credo’ 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
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donderdag  17 jan. 20.00 
uur evangeliegroep Breda
  

vrijdag 18 jan. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
zaterdag 19 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  10.00 uur jongerenbijeenkomst rondom PW 
 
 
 
zondag 20 jan. 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 
  11.40 uur inleiding op het Epifanie-epistel 
dinsdag 22 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag  23 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur programmacommissie     
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 24 jan. 20.00 uur Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag  25 jan. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag  27 jan. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur doop Wessel van  Mil   
dinsdag  29 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 30 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.40 uur studiegroep credo   
  20.00 uur rondom het altaar  
vrijdag  01 feb. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
zondag  03 feb. 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 05 feb. Géén dienst i.v.m. Synode 
woensdag  06 feb. Géén dienst i.v.m. Synode 
donderdag  07 feb. 20.00 uur kerngroep Breda 
vrijdag  08 feb. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
zondag  10 feb. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
maandag 11 feb. 13.30 uur brongroep 
dinsdag  12 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag  13 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur studiegroep ‘Credo’ 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 14 feb.  19.30 uur bestuur 
vrijdag  15 feb. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 16 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  09.30 uur mensenwijdingsdienst ‘Spaans’  
   seminar Man-vrouw in gemeenschap 
 
zondag  17 feb. 09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6   
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  10.00 uur
 zondagsdienst voor de 
kinderen 

  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.40 uur inleiding op het Triniteitsepistel 
dinsdag 19 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep  
 
 
 
 
woensdag 20 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur voorbereiding seniorenochtend 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 21 feb. 20.00 uur evangelieavond Breda 
vrijdag  22 feb. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag  24 feb. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur vioolconcert Ewoud Mahler  
dinsdag  26 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 27 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.40 uur studiegroep credo  
donderdag 28 feb. 20.00 uur Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag  01 mrt. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur seniorenochtend 
 
zondag  03 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 05 mrt. Géén dienst 
woensdag  06 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag  08 mrt. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
zondag  10 mrt. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
maandag 11 mrt. 13.30 uur brongroep 
dinsdag  12 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag  13 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur studiegroep ‘Credo’ 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 14 mrt.  19.30 uur bestuur 
vrijdag  15 mrt. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zaterdag 16 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  16.30 uur jeugdwijdelingen 7e klas  
 
 
zondag  17 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 
dinsdag 19 mrt. Géén dienst 
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woensdag 20 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 21 mrt. 20.00 uur evangelieavond Breda 
vrijdag  22 mrt. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
 
 
 
Lijdenstijd 
zondag  24 mrt. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur inleiding op het Lijdenstijd-epistel 
dinsdag  26 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 27 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   10.40 uur studiegroep credo  
donderdag 28 mrt. 20.00 uur Apocalyps-groep te Gouda 
vrijdag  29 mrt. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
zaterdag 30 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 
 

 


