
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

DE VLINDER 
 

De vlinder kwam van perk tot perk gevlogen, 
tot rustend hij de wieken opensloeg, 

daar lag op ’t blauw, in schemerende bogen, 
de sterrenhemel, die hij pralend droeg. 

 
Op gronden van azuur stond uitgeschreven 

der sterren stand in fijne stippeling, 
-- en rond die diepten was een zoom gedreven van zwart, 

waarin de blik besterven ging. 
 

Ik sprak, over dit hemelveld gebogen: 
‘doet gij mij zó de diepste zin verstaan?’ 

Een stem: ‘verstond gij reeds uw eigen ogen 
waarin dit alles mag gespiegeld staan?’ 

 
Ida Gerhardt 1905-1997 
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Feesttijden en evangelie 
 
Johannestijd      24 juni t/m 21 juli  
24 juni Marc.   1 :   1-13  De stem van een die roept in de woestijn 
  1 juli Matt.   3 :   1-17     Brengt vruchten voort 
  8 juli Joh.   5 : 31-37  Een ander is het die van mij getuigt 
15 juli Mat. 11 :   2-15  Vraag Johannes: Zijt gij de komende? 
 
Trinitarische tijd 3          22  juli t/m 28 september   
22 juli Marc. 8 : 27- 9  Belijdenis van Petrus 
29 juli Matt.  7 : 1-14/29     Bergrede – smal is de weg 
  5 aug.  Luc. 15 :  3-32          Verloren schaap, zilverstuk, zoon 
12 aug.  Luc.   9 :  1-17          Uitzending, spijziging van de 5000 
19 aug.  Luc. 18 : 35-43         Genezing van de blinde bedelaar  
26 aug. Marc. 7:  31-37        Genezing van de doofstomme 

  2 sept. Luc. 10 : 1-20/38-42 Uitzending van de 70, Martha en Maria 
  9 sept. Luc. 17 : 5-10/20-37 Geef ons meer vertrouwen 
16 sept  Matt. 6  : 19-34         Weest niet bezorgd voor morgen 
23 sept. Luc.  7  : 11-17  Opwekking jongeling te Naïn 

 
Michaëltijd               29 september t/m 29 oktober   
29 sept. Matt. 22 : 1-14       De koninklijke bruiloft 
30 sept. Matt. 22 : 1-14       De koninklijke bruiloft 
 
 
Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen:  
 
Johannestijd        24 juni  
24 juni Joh.  3 : 22-36     Hij moet wassen, ik moet afnemen 
 
Trinitarische tijd 3     27 juli  t/m 28 september 

  2 sept. Luc. 10 : 1-20/38-42 Uitzending 70; Martha en Maria 
  9 sept. Luc. 17 : 5-10/20-37 Geef ons meer vertrouwen 
16 sept. Matt. 6  : 19-34     Weest niet bezorgd 
23 sept. Luc.  7  : 11-17     Opwekking jongeling te Naïn 
 
Michaëltijd       30 september t/m 27 oktober 
30 sept. Matt. 22: 1-14     De koninklijke bruiloft  
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Liederen 
 

Trinitarische tijd  
Zondagsdienst voor de kinderen    Bloemen in vuur en vlam 
Mensenwijdingsdienst   Zie ons aan in uw offer 
    Heilig, heilig 
Johannestijd                           
Zondagsdienst voor de kinderen    Bloemen in vuur en vlam  
Mensenwijdingsdienst                   Wij staan voor U 
                                                       Gij zijt de bron 
Trinitarische tijd  
Zondagsdienst voor de kinderen    Wij komen uit een land van licht 
Mensenwijdingsdienst  Heer in uw woorden 
                      Gij zijt de bron 

 
 
 
 
 

Rondom de dienst 
 
Diensten in de zomervakantietijd: 1 juli t/m 1 september 
In de zomervakantietijd zijn de mensenwijdingsdiensten alleen op 
zondag en woensdag, resp. om 10.30 en 9.30 uur.  
In deze periode zijn er geen zondagsdiensten voor de kinderen. 
Het verhaal en de eerste zondagsdienst voor de kinderen beginnen 
weer op 9 september.  
 
Verhaal op zondag  
Voorafgaand aan de zondagsdienst voor de kinderen is er gelijktijdig 
een verhaal voor kinderen uit zowel de klassen 1-3 als 4-6 van 9.30 
tot 9.55 uur. 
Voor data: zie agenda 
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Voorbereiding op de jeugdwijding in 2019 en 2020 
De bijeenkomsten als voorbereiding voor de jeugdwijding voor zowel 
de 8e als de 7e klassers vindt plaats op zaterdagmiddag van 16.30 – 
17.30 uur. De ouders ontvangen daarvan afzonderlijk bericht. 
Voor data: zie agenda.  
De bijeenkomsten ter voorbereiding op de jeugdwijding in 2019 
vinden plaats op zaterdagmiddagen in principe van 16.30 – 17.30 
uur (zie agenda). De jeugdwijdelingen en hun ouders ontvangen 
afzonderlijk bericht. De eerste datum is 15 september. 
In september begint eveneens de voorbereiding op de jeugdwijding 
in 2020. Dit betreft in principe kinderen die in dit schooljaar in de 7e 
klas zitten. De ouders van de betreffende kinderen ontvangen 
hiervan nog bericht. De eerste datum is 15 september 
 
 
Vrijdag 15 september 20.00 uur:  
Avond met ouders van de jeugdwijdelingen om 20.00 uur  
 
 
Zondag 16 september: Voordracht na de dienst   
Thema: Christus als arts – Sacrament en genezing 
De substanties van brood en wijn hebben in de beschouwingen al 
centraal gestaan. Dat thema begeleidt ons nog iets verder. Daarna 
richten we ons op wat zich tijdens de mensenwijdingsdienst stap 
voor stap ontwikkelt rond de substanties van brood en wijn. 
De volgende data zijn:  16 september en 14 oktober. 
 
 
Zaterdag 29 september 16.00 uur:  
Voorbereiding op de zondagsdienst voor kinderen 
Kinderen uit de 1e klas/groep 3 die op Michaëlzondag 30 september 
voor de eerste keer deelnemen aan de zondagsdienst voor de 
kinderen, zijn voor een korte inhoudelijke en praktische 
voorbereiding welkom op zaterdagmiddag 29 september om 16.00 
uur. De ouders kunnen bij dat moment van voorbereiding met 
eventuele broertjes of zusjes natuurlijk ook aanwezig zijn. 
Graag vooraf een melding van deelname aan Ignaz Stegeman 
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Ter herinnering en aankondigingen 
 

De dag ging als een bloem verslensen, 
haar laatste blad verbrandt. 
De vrede nevelt over ’t land, 
de rust dauwt op de mensen. 
Uit stilte en uit sterrenlicht 
wordt dan een altaar opgericht. 
En luister nu, hoe alle dingen zingen, 
en alles zingend in elkaar vervliedt, 
de mensen en de dingen,  
de vreugd, het kwaad en het verdriet, 
lijk duizend’schoon akkoorden 
van een en ‘t zelfde lied! 
O zalig uur, waarop de ziel, gerijpt 
van zangen, zonder beeld of woorden 
Gods wil begrijpt! 

 
  Felix Timmermans  

in ‘Adagio’ 
 
 
Bovenstaande woorden klonken op zondag 3 juni j.l. bij het 
afscheid van José Mosseveld als geestelijke van de gemeente 
Rotterdam. 
 
Deze blauwe brief werd drukklaar gemaakt vóór Hilde 
Cauwenbergh op zondag 17 juni 2018 als nieuwe geestelijke in 
de gemeente Rotterdam begroet werd. Zij vormt vanaf dat 
moment samen met Ignaz Stegeman het convent in onze 
gemeente. In deze blauwe brief staat elders een woordje van 
haar als kennismaking. 
 
Ignaz Stegeman 
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Kennismaking met de nieuwe gemeentegeestelijke, Hilde 
Cauwenbergh. 
 
Persoonlijk: 

Ik was 7 jaar in mei ’68. Als 6e kind van 7 nam ik behoorlijk wat van 
de vrijheidsdrang die in de jaren 60 in de lucht hing, in me op. 
Eigenzinnig, niet gebonden aan normen – wel echter aan innerlijke 
waarden waarvan ik voelde dat ze echt en zinvol waren – ging ik dan 
ook mijn eigen weg. 
De wijde verten en vreemde culturen trokken me aan: studierichting 
Toerisme was dan ook de passende keuze binnen het hoger 
onderwijs. Maar in plaats van als reisbegeleidster de wereld rond te 
trekken, werkte ik de eerstvolgende 12 jaar als assistent-
kantoorhoudster in het bankwezen. 
Aardevlucht en aardezucht met elkaar in evenwicht houden leek een 
volgende opdracht. Want, bijna 28 jaar geleden werd mijn zoon 
geboren, die door zijn bijzonder levenslot, mijn levenslot in nieuwe 
banen leidde. De uiterlijke reisdrang vertaalde zich dan naar 
innerlijke onderzoekingsreizen en nog ongekende werelden openden 
zich. 
Ik leerde immers de antroposofie kennen en volgde de heil-
pedagogische opleiding. Ik leerde ook de Christengemeenschap 
kennen en ging naar het priesterseminarie. En hier sta ik nu: na de 
bijna 8 jaar waarin ik in mijn thuisgemeente Antwerpen uitgezonden 
was, ben ik klaar voor een nieuwe reis – samen met jullie! 
 
Praktisch: 

Het huis dat het huizenfonds van de Christengemeenschap voor de 
priesters beschikbaar stelt – en waarin José nu nog woont – komt 
pas eind juni vrij. Tot dan pendel ik tussen mijn woonplaats in 
Mortsel (België) en Rotterdam. Op 17 juli verhuis ik naar Rotterdam. 
Daardoor kan ik niet de ‘gevleugelde start’ nemen die ik in 
gedachten had – met vele huisbezoeken en de gelegenheid jullie zo 
beter te leren kennen. Dat zal nog even moeten wachten tot na de 
verhuis. Maar niets belet ons om daarvoor alvast afspraken te 
maken! Dus schroom niet om me aan te spreken. 
En dan, vanaf de Michaeltijd, kunnen we 2-wekelijks aan de slag om 
bepaalde thema’s te verdiepen.Ik sta open voor jullie suggesties en 
noem ter inspiratie alvast enkele mogelijke thema’s:  
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de 7 sacramenten in relatie tot het mensbeeld; verdieping van het 
inzicht in de mensenwijdingsdienst; het credo; het 
Markusevangelie;… Alle bijeenkomsten zijn sowieso gedacht als 
gespreksgroepen waarbij de inbreng van alle aanwezigen een 
aanvulling is op het geheel. 
Hartelijke groet,  
Hilde Cauwenbergh 
 
Zaterdagavond 24 juni 20.00 uur St. Jansvuur  
Op de avond van St. Jan, het feest van Johannes de Doper, is 
iedereen van harte welkom om rond het vuur dit feest te vieren in 
de tuin van Petra Roest Crollius. De avond begint om 20.00 uur.  
Neem je muziekinstrument mee!  
Locatie: Ackerdijkseweg 26, 2645 EB Delfgauw.  
 
Zomercursus op 15 – 16 – 17 augustus 
  

‘Illum oportet crescere me autem minui’ –  
‘Hij moet wassen ik moet afnemen’    
  

Over de weg van Johannes de Doper naar Michaël. 
De stadia van deze opmerkelijke weg onderzoeken we door ons te 
verdiepen in het begin, het einde en het midden van deze weg die in 
de tien perikopen in de zomertijd zichtbaar wordt. We zullen deze 
stadia bespreken aan de hand van beelden uit het evangelie, de 
kunstgeschiedenis en ten slotte door zelf kunstzinnig iets te doen. 
De zomercursus begint dit jaar elke dag met het vieren van de 
mensenwijdingsdienst om 9.30 uur. 
Om 10.30 uur begint de inhoudelijke verdieping mmv Ignaz en Hilde. 
Sonja zal ons begeleiden in het kunstzinnige gedeelte.  
Einde voorzien om 12.30 uur of uiterlijk 12.45 uur.  
 
Michaëlviering 
Op zondag 30 september is er na de mensenwijdingsdienst een 
moment om stil te staan bij enkele beelden van de aartsengel 
Michaël. Beide priesters bereiden een korte inhoudelijke bijdrage 
voor. Verder wordt er zoals gebruikelijk gezamenlijk gezongen en 
zingt het Michaëlkoor voor ons. 
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Gemeentevergadering 10 oktober 20.00 uur  
Alvast om in de agenda te zetten. Uitnodiging volgt in september. 
 
 
 
 

Programma in Breda 
data: zie de agenda. 

 
Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag om de vier weken 
De mensenwijdingsdienst in Breda wordt in principe eenmaal per 
vier weken op zaterdag gehouden in de Rudolf Steinerschool, 
Minckelersstraat 27, Breda, aanvang 09.30 uur. 
 
Kringavonden in Breda, donderdagavond om de vier weken  
Het nieuwe thema als onderwerp voor deze avonden wordt 

afgestemd met de kerngroep en is bij het opmaken van deze blauwe 

brief nog niet bekend. De kringavonden zijn in de Rudolf 

Steinerschool, Minckelersstraat 27, aanvang 20.00 uur, eindtijd 

21.45 uur  

 

 

Lees- en gespreksgroepen 
 
De brongroep, 2e maandag van de maand 13.30-15.00 uur 
De groep is ontstaan als werkgroep in het project 'Versterking van 
de Christengemeenschap’ en richt zich op de bronnen van de 
Christengemeenschap. We lezen met elkaar: Wolfgang Gädeke, 
Anthroposophie und die Fortbildung der Religion. Er is een 
Nederlandse werkvertaling beschikbaar. We lezen in het Duits en 
Nederlands en gaan over het gelezene in gesprek.  
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  
Contact: Marjan Keuter, T: 06 – 42081560 
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Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken  
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst bespreekt de Paulus-
groep de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten.  
Aanvang 10.00 uur, eindtijd 12.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn 
welkom!  
Contact: Kitty van Beers, T: 010 - 476 06 20 
 
 
De Apocalyps, woensdagavond eenmaal per maand 
We richten ons op de beeldenrijkdom van de Apocalyps, de 
Openbaring van Johannes. Veel in dit laatste boek uit de Bijbel, 
vraagt erom op een juiste wijze verstaan te worden. U bent van harte 
uitgenodigd voor deze bijeenkomsten, waarop we gezamenlijk zullen 
trachten die beeldentaal te ontraadselen.   
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.  
Contact: Ignaz Stegeman, T: 010 – 795 47 77 
 
 
Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand 
‘Tussen Bethlehem en de Jordaan’  van Emil Bock.  
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De indeling van de 
avond is: kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting. 
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.  
Contact: Lieke van der Ree, T: 010 -  452 82 02. 
 
 
Gouda, evangelieavond, donderdagavond om de vier weken 
Gespreksbijeenkomsten over de Apocalyps met Ignaz Stegeman, bij 
de familie Rietbergen, Albrechtsveld 58, Gouda, aanvang 20.00 uur, 
eindtijd 21.30 uur.  
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73 
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Mededelingen 
 
Kort verslag gemeentevergadering 23 mei 2018 
Na de opening met de grondsteenspreuk heeft José Mosseveld voor 
het laatst in Rotterdam de opmaat voor de gemeentevergadering 
gehouden: hoe gaan we na Pinksteren op weg naar St. Jan. 
De verslagen van 18 oktober 2017 en 28 februari 2018 ( incl. 
begroting ) werden vastgesteld. 
Bij  het punt Landelijk Raad werd besproken dat de nieuwe website 
niet doorgaat, vanwege onder meer de kosten. Het proces voor een 
nieuwe website wordt later weer opgestart.  
De jaarrekening 2017 is door de kascommissie nog niet 
goedgekeurd en is doorgeschoven naar oktober.  
De onderhoudsgroep gaat eind juni het hele gebouw door om te zien 
wat gedaan dient te worden.  
Jaarlijks zal er een schoonmaak worden gehouden in november en 
maart door leden en belangstellenden. 
Yvonne van Delft heeft in februari gemeld bij het bestuur dat zij het 
voorzitterschap in één tot anderhalf jaar gaat afbouwen. Daarnaast 
heeft Lida Veringmeier aangegeven dat het penningmeesterschap 
voor haar een te zware klus is. De boekhouding zou zij in principe 
wel willen blijven doen. Het bestuur is dus op zoek naar een 

voorzitter en een penningmeester. 
Op korte termijn zijn er geen concrete zaken te verwachten 
betreffende de nieuwbouw, dit betekent dat wij langer de tijd hebben 
om te sparen en acties te bedenken (er werden al wat ideeën 
bekend gemaakt). Van belang is dat er  in de Synode van april is 
ingestemd met de aanvraag van onze gemeente tot bouwgemeente. 
Na de rondvraag werd de vergadering om 21.30 uur gesloten. 
Een uitgebreid verslag wordt per mail verzonden. 
Yvonne van Delft 
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Van de kerngroep Kring West-Brabant 
 
Dit wordt een stukje vol uitersten: van terugkijken en vooruitzien, van 
afscheid nemen en begroeten. In het afgelopen jaar hebben wij weer 
tienmaal de mensenwijdingsdienst mogen vieren. In de eerste 
maanden van het seizoen werden na de dienst inleidingen gehouden 
in aanloop naar de wijding van een nieuwe kelk op 13 januari. In 
december en april werden na de dienst korte vieringen gehouden in 
de Advents- en de Paastijd. Op 17 maart werd na de dienst stil 
gestaan bij het overlijden van Leonie Gosselink-van Hagen, één van 
de mensen die aan de wieg hebben gestaan van onze kring. Zij was 
van 1997-2004 voorzitter van de kerngroep. Zij woonde de laatste 
jaren in Emmen en overleed op 87-jarige leeftijd. Verder heeft Ignaz 
Stegeman op drie avonden in oktober en november gesproken over 
het thema ‘De ontwikkeling van de cultus’. En dan het afscheid: Op 
23 juni zal de kring afscheid nemen van José Mosseveld. Zij is vanaf 
2008 werkzaam geweest als gemeentegeestelijke in Rotterdam, 
waarbij zij ook de zorg had voor onze Kring. Wij hopen op een grote 
opkomst van mensen die haar nog persoonlijk de hand willen 
drukken, alvorens zij naar haar nieuwe gemeente Arnhem gaat. In 
september begroeten wij dan Ignaz Stegeman als onze nieuwe 
gemeentegeestelijke. Voor sommigen misschien een oude bekende, 
voor anderen een goede gelegenheid om nader kennis met hem te 
maken. Hoe het programma voor het volgende seizoen er uitziet, is 
op het moment van schrijven nog niet bekend. Wij verwachten dat 
wij u tijdig op de hoogte van de planning kunnen stellen, zodat u de 
data weer in uw agenda kunt noteren. Rest mij niets anders dan u 
een mooie zomer toe te wensen. 
 
Namens de kerngroep, 
Dick Kruik 
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Van de penningmeester 

Beste vrienden, 
Even een kort berichtje om u te informeren over de stand van zaken 
van de penningen per 1 juni 2018: 
Als we de bijdragen voor de vakanties van de geestelijken buiten 
beschouwing laten, hebben we nu een licht negatief resultaat van  
€ 1100,- . Vorig jaar om deze tijd bedroeg het negatieve resultaat al 
ca. €  4000,-.  Dat ziet er dus beter uit dan vorig jaar. 
Een mooie zomer toegewenst. 
Lida Veringmeier 

 

Gemeente Zeeland te Middelburg 

Vóór mijn uitzending naar Rotterdam werd mij de zorg voor de 
Christengemeenschap in Zeeland toevertrouwd. De betrokkenheid 
met de gemeente Zeeland te Middelburg zet ik dan ook met veel 
plezier voort. Dit betekent dat ik daarvoor 4 tot 5 werkdagen per 
maand aan hen ‘toegewezen’ ben.  

De vaste bijeenkomsten in Middelburg zijn op de tweede en vierde 
zaterdag van de maand met de mensenwijdingsdienst, inhoudelijke 
bijdragen en eventuele huisbezoeken. Én op de eerste of tweede 
donderdag van de maand met bestuursvergadering en 
evangeliebijeenkomst. Een vierde werkdag wordt afwisselend 
ingevuld met aanwezigheid in verschillende taak- of werkgroepen, 
een algemene vergadering of huisbezoeken. De vijfde werkdag is 
uiterlijk niet zichtbaar: de stille voorbereiding op inhouden en het 
afhandelen van het vele (door de afstand noodzakelijke) 
mailverkeer.  
(Deze uitgebreide informatie komt maar één keer in het 
gemeentebericht van Rotterdam. Volgende keren zullen hier enkel 
de data van mensenwijdingsdiensten en evangeliebijeenkomst 
vermeld worden.) 
Hilde Cauwenbergh 
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Op zaterdag 30 juni viert de Christengemeenschap Zeeland haar 
50-jarig bestaan. 
 
Uiteraard is ook iedereen van de gemeente Rotterdam daar hartelijk 
voor uitgenodigd. De uitnodiging hangt op het prikbord van onze 
gemeente en meer details vindt u op de website. 
Ook Middelburg kent de traditie van een zomercursus. 
Dit jaar gaat de zomercursus op donderdag 9 t/m zaterdag 11 
augustus door. Het thema wordt later nog in samenspraak met de 
gemeente bepaald. 
 
Mensenwijdingsdienst te Middelburg telkens om 10.00 uur op 
zaterdag 9, 23 en 30 (jubileum 10u30) juni; 14 en 28 juli; 11 en 25 
augustus; 5 en 22 september. 
Evangeliebijeenkomsten telkens om 15.30 uur op donderdag 
7 juni, 6 september (we bespreken het Johannesevangelie) 
 
 

 
Uit het gemeenteboek 

 
Jeugdwijding:  
Uit onze gemeente hebben Kylian van Mil en Elias van Bergen en 
Henegouwen op zondag 6 mei de jeugdwijding ontvangen.  

 
 
 

Afwezigheid van de geestelijken 
 

Ignaz Stegeman: 25 juni  t/m 21 juli vakantie  
Hilde Cauwenbergh:   7 juli   t/m 13 juli vakantie  
Alle priesters:  24 sep. t/m 26 september Synode   
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Agenda 
 
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 
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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 
 
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  
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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     
 

Michaëldag   
zaterdag 29 sep. 10.30 uur   mensenwijdingsdienst  
  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 
woensdag 10 okt.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gemeentevergadering 
Vrijdag 12 okt.   7.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
 
 
 


