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Feesttijden en evangelie 

Lijdenstijd  7 maart t/m 3 april 
07 mrt. Luc. 11, 14-36 Uitdrijving van een demon  
14 mrt. Joh. 6, 1-15/26-41 Spijziging van de 5000 
21 mrt. Joh. 8, 01-12 De overspelige vrouw 
 
Goede Week  28 maart t/m 3 april 
28 mrt. Mattheus 21, 01-11 Intocht in Jeruzalem 
29 mrt.  Markus 11, 12-25  De vijgenboom 
30 mrt. Lukas 20, 01-18 De erfgenaam 
31 mrt.  Markus 14, 01-11  De zalving 
01 apr. Lukas 23, 13-32  Dragen van het kruis 
02 apr.  Johannes 19, 01-15  Zie De Mens! 
03 apr.  Johannes 19, 16-42  Kruisiging en graflegging 

Paastijd   4 april t/m 12 mei 
4 apr.  Markus 16  Opstanding 
11 apr. Markus 16  Opstanding Jeugdwijding 
12 apr. Johannes 20, 10-29 Thomas 
18 apr.  Johannes 10, 1-21 ‘Ik ben de deur, de goede herder’ 
25 apr.   Johannes 15, 1-27 ‘Ik ben de ware wijnstok’ 
02 mei  Johannes 16, 1-33 ‘Ik ga tot de Vader’ 
09 mei  Johannes 14, 1-31 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ 
 

Hemelvaartstijd 13 mei t/m 22 mei 
13 mei  Johannes 16, 24-33  ‘Ik verlaat de wereld, maar vat moed 
16 mei  Johannes 16, 24-33  … Ik heb de wereld overwonnen!’ 
 

Pinksteren  23 mei t/m 25 mei 
23 mei Johannes 14, 23-31  ‘Wie mij waarlijk liefheeft 
24 mei  Johannes 14, 23-31 ... openbaart 
25 mei  Johannes 14, 23-31 ... mijn Geest’ 
 

Trinitarische tijd 26 mei t/m 23 juni 
26 mei  Handelingen 02, 1-47 Pinksteren 
30 mei  Johannes 3, 1-21 Nicodemus 
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06 juni  Johannes 4, 1-26 De Samaritaanse vrouw 
13 juni Lucas 10, 30-37 De barmhartige Samaritaan 
20 juni Lucas 11, 1-13 ‘Leer ons bidden’ 

Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen: 

Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen zijn in principe 
hetzelfde als in de mensenwijdingsdienst 
 
Liederen   
Lijdenstijd 
Zondagsdienst voor de kinderen Zaai nu uw zaad 
Mensenwijdingsdienst Waardig is het Lam 
 Uw vrede zij de ordenende kracht 
 
Paastijd 
Zondagsdienst voor de kinderen Open breekt de aarde 
Mensenwijdingsdienst Verrezen is de heer 
 Te midden van ons zijt Gij 
 
Hemelvaartstijd 
Zondagsdienst voor de kinderen Open breekt de aarde 
Mensenwijdingsdienst God is liefde 
 Groot en vol wonderen 
 
Pinksteren 
Zondagsdienst voor de kinderen Wanneer de bloemen staan in vuur  
Mensenwijdingsdienst Wij hebben niet ontvangen 
 Heilig, heilig 
 
Triniteit 
Zondagsdienst voor de kinderen Wanneer de bloemen staan in vuur  
Mensenwijdingsdienst Zie ons aan in Uw offer 
 Heilig, heilig 
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Afwezigheid van de geestelijken  
Ignaz Stegeman: 

Hoewel Ignaz al sinds Pinksteren 2020 met emeritaat is, heeft hij zich 
de voorbije negen maanden nog volop verbonden met de Apocalyps-
groepen en zijn werk in Breda. Nu het werk in deze studiegroepen is 
afgerond, is ook de tijd aangebroken om even te proeven van het 
‘echte’ emeritaat. Van Pasen tot eind juni is hij dan ook niet 
bereikbaar. In juli en augustus neemt hij opnieuw de achterwacht voor 
het bewindsgebied op zich, met mogelijke vervangingen in de 
verschillende gemeenten en ook de onze. We wensen hem van harte 
een deugddoende ‘time-out’ op zijn eilandje… al zal het nog niet Iona 
of Patmos zijn…  

 
Allen: Nederlands-Vlaamse synode in Zeist: 19 t/m 21 april 
Karel-Jan Tolsma:  3 t/m 8 mei: meivakantie 
Hilde Cauwenbergh:  31 mei t/m 4 juni: Internationale synode 

 

Programma in Middelburg  
De mensenwijdingsdienst in Middelburg vindt in principe elke eerste 
en derde zaterdag van de maand plaats om 10.00 uur.  
Data: 20 maart, 3, 5 (tweede Paasdag) en 17 april, 1, 15 en 24 (tweede 
Pinksterdag) mei, 5, 19 en 24 (Johannesdag en wijding kapel) juni 
Op een donderdag in de maand bespreken we van 15.30 tot 17.00 uur 
het Johannesevangelie in de gemeentezaal: 15 april, 13 mei, 17 juni 
Bestuursvergaderingen: 15 april, 17 juni 
Algemene Vergadering: 27 maart 
Hier vloeit voor onze gemeente de structurele deeltijdse afwezigheid 
van Hilde Cauwenbergh uit voort. 
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Lijdenstijd 
zondag  21 mrt. 09.15 uur graan zaaien met de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 24 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur gesprek ‘De vraag van Pilatus’ 
  19.30 uur bestuursvergadering 
donderdag 25 mrt. 16.30 uur studiegroep ‘Homo universalis’ 
vrijdag  26 mrt. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
Goede Week 
zondag  28 mrt. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur inleiding na de dienst 
maandag 29 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 30 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 31 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
donderdag 01 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 02 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  15.00 uur lezing van het lijdensevangelie 
zaterdag 03 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur Pilatusspel 
 
Paastijd 
zondag 04 apr. 09.15uur Paastuintje voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 05 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag 06 apr. 10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 07 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag   08 apr. 19.30 uur lees- en gespreksgroep  
vrijdag 09 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
zaterdag 10 apr. 10.00 tot Penningmeesteroverleg in de  
   15.00 uur Michaëlkerk 
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zondag  11 apr. 10.30 uur jeugdwijding 
dinsdag 13 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 14 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
donderdag 15 apr. 16.30 uur studiegroep ‘Homo universalis’ 
vrijdag 16 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 17 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
 

zondag 18 apr. 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 
  11.45 uur bijeenkomst musici 
woensdag 21 apr. geen dienst vanwege synode 
  19.30 uur bestuursvergadering  
vrijdag 23 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  09.00 uur altaarbloemengroep 
zaterdag 24 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst  
 
zondag 25 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 27 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 28 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gemeentevergadering  
vrijdag 30 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
zondag 02 mei 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 
woensdag 05 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 06 mei 16.30 uur studiegroep ‘Homo universalis’ 
  19.30 uur lees- en gespreksgroep 
vrijdag 07 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
 

zaterdag 08 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
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zondag 09 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 11 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 12 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
 
Hemelvaart 
donderdag 13 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 14 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 16 mei 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 mei 10.30 uur Paulusgroep 
woensdag  19 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.40 uur programmacommissie 
  19.30 uur bestuursvergadering 
vrijdag 21 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur seniorenochtend 
zaterdag 22 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
 
Pinksteren 
zondag 23 mei 09.15 uur Pinksterviering kinderen  
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 24 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 25 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
 
 
 
 
 
 

Trinitarische Tijd 
woensdag 26 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
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  10.40 uur ministrantenbijeenkomst 
vrijdag 28 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 30 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 31 mei internationale synode t/m 4 juni 
woensdag 02 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep rondom het sterven 
donderdag   03 juni 19.30 uur lees- en gespreksgroep 
vrijdag 04 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
 
zondag 06 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 08 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 09 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
vrijdag 11 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 12 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
 
zondag 13 juni 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 
woensdag 16 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur bestuursvergadering 
vrijdag 18 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 19 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
 
zondag 20 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 22 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 23 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 


