
Agenda Michaelkerk, tot 12 oktober 2018 
 
zondag 17 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
   intrede Hilde Cauwenbergh 
dinsdag 19 juni   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 20 juni   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag 24 juni   9.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6   
St. Janszondag              10.00 uur   zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur   huwelijkswijding Marjan & Robert 
  20.00 uur   Johannesvuur bij Petra in de tuin 
dinsdag      26 juni   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 27 juni   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag        29 juni     7.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
 
Begin zomerrooster: 
 
zondag   1 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag   4 juli   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
   
zondag`   8 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag   9 juli 13.30 uur brongroep 
woensdag 11 juli   9.30 uur   geen mensenwijdingsdienst 
   
zondag 15 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag 18 juli   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 22 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 25 juli   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 29 juli  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag   1 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag   5 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag   8 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag 12 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag  13 aug. 13.30 uur brongroep  
woensdag 15 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur zomercursus - I 
donderdag 16 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur zomercursus - II 
vrijdag  17 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur zomercursus – III 
 
 
zondag 19 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 22 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 26 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 29 aug.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
Einde zomerrooster 
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zondag   2 sep. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag   4 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag   5 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur leesgroep 
vrijdag   7 sep.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag   9 sep.   9.30 uur verhaal klas 2 t/m 3 en 4 t/m 6   
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 10 sep. 13.30 uur brongroep  
dinsdag 11 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 12 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
vrijdag 14 sep.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur avond ouders jeugdwijdelingen 
zaterdag 15 sep. 16.30 uur voorbereiding jeugdwijding 7e en 8 e 
 
 
zondag 16 sep. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur   toespraak sacrament en genezing 
dinsdag 18 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 19 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps R’dam 
donderdag 20 sep. 20.00 uur gespreksgroep Breda  
vrijdag 21 sep.    7.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 22 sep.   9.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
 
 
zondag 23 sep.    9.30 uur verhaal klas 2 t/m 3 en 4 t/m 6   
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst   
dinsdag 25 sep.   Geen dienst i.v.m. Synode  
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag  26 sep.    Geen dienst i.v.m. Synode 
donderdag 27 sep. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Gouda 
vrijdag 28 sep.   7.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.00 uur seniorenochtend     
 

   
zaterdag 29 sep. 10.30 uur   mensenwijdingsdienst  
Michaëldag  16.00 uur   verhaal eerste klassers en ouders 
 
zondag 30 sep.   9.00 uur   verhaal voor grote kinderen  
Michaëlzondag 10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen  
    10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur   Michaëlviering  
   m.m.v. Michaëlkoor   
dinsdag 2 okt.       9.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag 3 okt.       9.30 uur   mensenwijdingsdienst    
                                 20.00 uur   leesgroep 
donderdag 4 okt. 20.00 uur kringavond Breda  
vrijdag 5 okt.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag  7 okt.   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 
maandag   8 okt 13.30 uur brongroep 
dinsdag   9 okt.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
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woensdag 10 okt.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gemeentevergadering 
Vrijdag 12 okt.   7.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
 
 
 

 


