De Christengemeenschap Rotterdam

Michaël 2021

Rondom de diensten

De mensenwijdingsdienst
● 10.30 uur zondag
● 09.30 uur dinsdag in een veertiendaags ritme (zie agenda)
 09.30 uur woensdag
● 07.30 uur vrijdag
Voor eventuele uitzonderingen, zie de agenda achterin.
De zondagsdienst voor kinderen en verhaal
Voor kinderen van 7 tot 14 jaar is er voorafgaand aan de zondagsdienst
een verhaal. Er wordt verteld aan twee leeftijdsgroepen: voor
kinderen uit de klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5) en voor kinderen in klas 4
t/m 6 (groep 6 t/m 8). Het verhaal begint om 9.30 en aansluitend
wordt, terug in de kring, met elkaar het lied geoefend dat in de dienst
gezongen wordt. De dienst begint om 10.00 uur.
Zie voor data de agenda achterin.
Voorbereiding eersteklassers op de zondagsdienst voor kinderen
Op zaterdag 2 oktober om 16.00 uur is er voorbereiding op de eerste
kinderdienst voor de kinderen die in september zijn begonnen in klas
1 (groep 3). De ouders zijn daarbij natuurlijk van harte welkom. Er zal
een verhaal verteld worden en worden ingegaan op hoe de
kinderdienst praktisch verloopt. Aanmelding voor deze middag graag
vooraf bij Karel-Jan Tolsma 06 - 48 11 87 87.
De eerste zondagsdienst voor de eersteklassers is op Michaëlszondag
3 oktober.
Lidmaatschap
De Christengemeenschap kent zowel leden als belangstellenden.
Beiden kunnen een beroep doen op alle sacramenten en op de
bijstand van geestelijken. Leden dragen door hun besluit medeverantwoordelijkheid voor het welbevinden en voortbestaan van de
gemeenschap in spiritueel, sociaal en materieel opzicht. Bij interesse
in het lidmaatschap kunt u een gesprek aanvragen bij één van de
geestelijken.
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Feesttijden en evangelie
Trinitarische tijd
05 sept. Lucas 10, 01-20
12 sept. Lucas 17, 05-37
19 sept. Mattheus 06, 19-34
26 sept. Lucas 07, 11-17

25 juli t/m 28 september
Uitzending van de 70
‘Geef ons meer vertrouwen’
‘Weest niet bezorgd voor morgen’
Opwekking jongeling te Naïn

Michaëltijd
29 september t/m 30 oktober
29 sept. Mattheus 22, 1-14
De koninklijke bruiloft
03 okt. Brief aan de Efeziërs 06, 10-19 De wapenrusting Gods
10 okt. Openbaringen 12
Het teken van de vrouw en de draak
17 okt. Openbaringen 19, 11-16 De ruiter op het witte paard
24 okt. Mattheus 22, 1-14
De koninklijke bruiloft
Trinitarische tijd
31 okt. Openbaringen 01
07 nov. Openbaringen 03
14 nov. Openbaringen 14
21 nov. Openbaringen 21
Advent
28 nov.
05 dec.
12 dec.
19 dec.

31 oktober t/m 27 november
De Mensenzoon
Aan de engel van de gemeente
Het Lam – de Mensenzoon
Een nieuwe hemel en nieuwe aarde

28 november t/m 24 december
Lucas 21, 25-36
Tekenen aan zon, maan en sterren
Mattheus 25, 1-13
Gelijkenis van de 10 maagden
1 Thessalonicenzen 05, 1-11 Kinderen van het licht
Lucas 21, 25-36
Tekenen aan zon, maan en sterren

Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen:
Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen zijn in principe
hetzelfde als in de mensenwijdingsdienst. In de Adventstijd lezen we:
ZDK: Lucas 01, 26-38
Aankondiging aan Maria
ZDK: Lucas 01, 39-56
Maria en Elisabeth
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Liederen
Trinitarische tijd
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst

Wij leren op de aarde rond te gaan
Heer in uw woorden
Gij zijt de bron

Michaëltijd
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst

Wij komen uit een land van licht
Uw naam, een vraag, een raadsel
Dood noch leven

Trinitarische tijd
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst

Wij komen uit een land van licht
Zie ons aan in uw offer
De waarachtige

Adventstijd
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst

Nu daagt het in het oosten
O neig uw oor
O Heer, gij die werkt

Omgangsvormen
Respect voor elkaar, ruimte voor elkaar. Onder dat motto lukt het ons
samen zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te laten gaan. Er geldt wel een
maximumaantal deelnemers omwille van de ‘adembaarheid’ in onze
gemeenteruimten. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de
organiserende persoon die onderaan de activiteit staat vermeld.
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Trinitarische tijd
zondag
woensdag

12 sept. 10.30 uur
15 sept. 09.30 uur
10.30 uur

donderdag 16 sept. 16.30 uur
20.00 uur
vrijdag
17 sept. 07.30 uur
zaterdag
18 sept. 09.30 uur
10.00 uur
zondag

mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
bijeenkomst ‘Oud zijn: een nieuw
levensgebied’
studiegroep ‘Homo universalis’
gespreksgroep Breda
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst Breda
voorbereidend gesprek ‘In vrede ben ik…’

vrijdag
zaterdag

19 sept. 09.30 uur
verhaal voor de kinderen
10.00 uur
zondagsdienst voor kinderen
10.30 uur
mensenwijdingsdienst
21 sept. geen dienst i.v.m. synode
22 sept. geen dienst i.v.m. synode
10.30 uur
start tweede gespreksgroep ‘Oud
zijn: een nieuw levensgebied’
24 sept. 07.30 uur
mensenwijdingsdienst
25 sept. 09.30 uur
taakdragersochtend

zondag
dinsdag

26 sept. 10.30 uur
28 sept. 10.30 uur

mensenwijdingsdienst
Paulusgroep

29 sept. 09.30 uur
10.30 uur
19.30 uur
01 okt. 07.30 uur
13.30 uur
02 okt. 10.30 uur
16.00 uur

mensenwijdingsdienst
gespreksgroep mensenwijdingsdienst
bestuursvergadering
mensenwijdingsdienst
brongroep
mensenwijdingsdienst
eersteklassers voorbereiding ZDK

dinsdag
woensdag

Michaëltijd
woensdag
vrijdag
zaterdag
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zondag

03 okt.

09.15 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.45 uur

dinsdag
woensdag

05 okt.
06 okt.

09.30 uur
09.30 uur
10.30 uur
19.30 uur

donderdag 07 okt.
vrijdag
08 okt.

16.30 uur
07.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Michaëlviering met de kinderen
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
inleiding en gesprek
‘De aartsengel Michaël: tijdsgeest en
zwijgzame helper van de mensheid’
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
ministrantenbijeenkomst
commissie verkenning inrichting en
gebruik
studiegroep ‘Homo universalis’
mensenwijdingsdienst
seniorenochtend
gesprek ‘In vrede ben ik…’
landelijke ontmoetingsdag

10.30 uur
11.45 uur
09.30 uur
10.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
07.30 uur
09.30 uur

mensenwijdingsdienst
bijeenkomst musici
mensenwijdingsdienst
vergadering programmacommissie
lees- en gespreksgroep
gespreksgroep Breda
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst Breda

09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
09.30 uur
10.30 uur

verhaal voor de kinderen
zondagsdienst voor kinderen
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep

zaterdag

09 okt.

zondag

10 okt.

woensdag

13 okt.

donderdag 14 okt.
vrijdag
15 okt.
zaterdag
16 okt.
zondag

17 okt.

dinsdag

19 okt.
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woensdag

20 okt.

vrijdag

22 okt.

zondag

24 okt.

10.30 uur
11.45 uur

woensdag

27 okt.

09.30 uur
10.30 uur
16.30 uur
07.30 uur

donderdag 28 okt.
vrijdag
30 okt.

09.30 uur
10.30 uur
19.30 uur
07.30 uur

mensenwijdingsdienst
tweede gespreksgroep ‘Oud zijn:
een nieuw levensgebied’
bestuursvergadering
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
inleiding en gesprek
‘De sacramenten: heling en heiliging
van mens en wereld door haar
verwandeling’
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep mensenwijdingsdienst
studiegroep ‘Homo universalis’
mensenwijdingsdienst

Trinitarische tijd
zondag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zondag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag

01 nov. 09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
03 nov. 09.30 uur
04 nov. 09.30 uur
10.30 uur
05 nov. 07.30 uur
13.30 uur

verhaal voor de kinderen
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
rondom het sterven
mensenwijdingsdienst
brongroep

07 nov. 10.30 uur
09 nov. 10.30 uur
10 nov. 09.30 uur
19.30 uur
12 nov. 07.30 uur
13 nov. 09.30 uur
10.00 uur

mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
lees- en gespreksgroep
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst Breda
gesprek ‘In vrede ben ik…’
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zondag

14 nov. 09.30 uur
verhaal voor de kinderen
10.00 uur
zondagsdienst voor de kinderen
10.30 uur
mensenwijdingsdienst
dinsdag
16 nov. geen dienst i.v.m. synode
woensdag 17 nov. geen dienst i.v.m. synode
10.30 uur
tweede gespreksgroep ‘Oud zijn,
een nieuw levensgebied’
donderdag 18 nov. 16.30 uur
studiegroep ‘Homo universalis’
20.00 uur
gespreksgroep Breda
vrijdag
19 nov. 07.30 uur
mensenwijdingsdienst
zondag
woensdag
vrijdag
zaterdag
Advent
zondag

dinsdag
woensdag
vrijdag

21 nov. 10.30 uur
11.45 uur
24 nov. 09.30 uur
10.30 uur
19.30 uur
26 nov. 07.30 uur
27 nov. 10.00 uur

mensenwijdingsdienst
terugblik kerkelijk jaar
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep mensenwijdingsdienst
bestuursvergadering
mensenwijdingsdienst
gemeentevergadering

28 nov. 09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
15.15 uur
30 nov. 09.30 uur
10.30 uur
01 dec. 09.30 uur
03 dec. 07.30 uur
13.30 uur

verhaal voor de kinderen
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
adventstuintje
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
brongroep
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zondag

05 dec. 10.30 uur
11.45 uur
woensdag 08 dec. 09.30 uur
19.30 uur
donderdag 09 dec. 20.00 uur
vrijdag
10 dec. 07.30 uur
zaterdag
11 dec. 10.00 uur

mensenwijdingsdienst
inleiding: leven in crisis
mensenwijdingsdienst
lees- en gespreksgroep
studiegroep ‘Homo universalis’
mensenwijdingsdienst
gesprek ‘In vrede ben ik…

zondag

verhaal voor de kinderen
zondagsdienst voor de kinderen
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst
tweede gespreksgroep ‘Oud zijn:
een nieuw levensgebied’
bestuursvergadering
gespreksgroep Breda
mensenwijdingsdienst
mensenwijdingsdienst Breda
Kerstspel

dinsdag
woensdag

12 dec. 09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
14 dec. 09.30 uur
15 dec. 09.30 uur
10.30 uur

19.30 uur
donderdag 16 dec. 20.00 uur
vrijdag
17 dec. 07.30 uur
zaterdag
18 dec. 09.30 uur
17.00 uur
zondag

19 dec. 10.30 uur
11.45 uur

dinsdag

21 dec. 09.30 uur
10.30 uur
24 dec. 09.30 uur
10.30 uur

woensdag

mensenwijdingsdienst
inleiding en gesprek
‘Aankomen in de tweede eeuw van
onze beweging: hoe ontwikkelen we
inspiratieve krachten in een
vernieuwd Christendom?’
mensenwijdingsdienst
Paulusgroep
mensenwijdingsdienst
gespreksgroep mensenwijdingsdienst
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