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Lijdenstijd 
zondag  03 apr. 09.15 uur graan zaaien met de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 05 apr. 10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag 06 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur lees- en gespreksgroep 
vrijdag  08 apr. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
zaterdag 09 apr. 09.30 uur voorjaarsschoonmaak 
 
Goede Week 
zondag  10 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur inleiding na de dienst: ‘Kruiswoorden’ 
maandag 11 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 12 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 13 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
donderdag 14 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 15 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  15.00 uur lezing van het lijdensevangelie 
zaterdag 16 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur Pilatusspel 
 
Paastijd 
zondag 17 apr. 09.15 uur Paastuintje voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 18 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 20 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
  19.00 uur bestuursvergadering 
donderdag   21 apr. 16.30 uur studiegroep ‘Tijdgenoten’  
vrijdag 22 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 23 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
   10.00 uur gespreksgroep ‘In vrede’ 
   10.00 uur landelijke ontmoetingsdag in Zeist 
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zondag  24 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 26 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 27 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
vrijdag 29 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur leesgroep ‘Vruchtbaar perspectief’ 
 
zondag 01 mei 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 04 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur euritmie met Christine Mundschin- 
   ‘Opstanding beleven’  
vrijdag 06 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
zaterdag 07 mei 10.00 uur gemeentevergadering 
    
 
zondag 08 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur ‘Christen zijn in deze tijd’- 

gemeentegesprek ingeleid door 
Reinout Wissenburg 

dinsdag 10 mei geen dienst vanwege synode 
woensdag 11 mei geen dienst vanwege synode 
  19.30 uur lees- en gespreksgroep  
vrijdag 13 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst  
zaterdag 14 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda  
  10.00 uur Eeuwfeest-conferentie in Antropia 

in Zeist 
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zondag 15 mei 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 17 mei 10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 18 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur programmacommissie 
donderdag 19 mei 16.30 uur studiegroep ‘Tijdgenoten’  
vrijdag 20 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 22 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur ‘Christen zijn in deze tijd’- 

gemeentegesprek ingeleid door 
Florian Bonte 

dinsdag 24 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 25 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
 
Hemelvaart 
donderdag 26 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 27 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur leesgroep ‘Vruchtbaar perspectief’ 
 
 
zondag 29 mei 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 31 mei 19.30 uur lezing Pieter van der Ree:     

                       ‘Kerkenbouw en organische 
architectuur’   

woensdag  01 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.30 uur ministrantenbijeenkomst  
  19.00 uur bestuursvergadering 
vrijdag 03 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
zaterdag 04 juni 10.00 uur gespreksgroep ‘In Vrede’ 
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Pinksteren 
zondag 05 juni 09.15 uur Pinksterviering kinderen  
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.30 uur Pinksterviering bij familie Roest Crollius  
maandag 06 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 07 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.30 uur Paulusgroep 

Trinitarische Tijd 
woensdag 08 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur lees- en gespreksgroep 
vrijdag 10 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur seniorenochtend 
 
 
zondag 12 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 15 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur bijeenkomst ‘rondom het sterven’ 
donderdag 16 juni 16.30 uur studiegroep ‘Tijdgenoten’   
vrijdag 17 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
 
zondag 19 juni 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 21 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 22 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
 
Johannestijd 
vrijdag 24 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Leesgroep ‘Vruchtbaar perspectief’ 
zaterdag 25 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  


