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Lijdenstijd 
zondag  19 mrt. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag  21 mrt. 10.30 uur evangeliekring Gouda 
woensdag 22 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur  ministrantenochtend 
donderdag 23 mrt. 10.00 uur programmagroep 
vrijdag  24 mrt. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag 26 mrt. 09.15 uur zaaien van het graan 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur toelichting nieuwe vertaling 
woensdag 29 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep epistels 
donderdag 30 mrt. 16.00 uur gespreksgroep tijdgenoten 
vrijdag  31 mrt. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur leesgroep vruchtbaar perspectief 
 
Goede Week 
zondag  02 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur inleiding over Judas: vloek en zegen 
maandag 03 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
dinsdag 04 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
  19.30 uur repetitie Vondelkoor 
woensdag 05 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.40 uur gemeenteatelier 
donderdag 06 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 07 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  15.00 uur lezing van het lijdensevangelie 
  20.00 uur  uitvoering Vondelkoor 
zaterdag 08 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur Pilatusspel 
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Paastijd 
zondag 09 apr. 09.15 uur paastuintje voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur feestelijke ontvangst van Miriam 

van Osch; onze nieuwe 
gemeentegeestelijke 

woensdag 12 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep epistels 
  19.30 uur lees- en gespreksgroep   
donderdag 13 apr. 16.00 uur gespreksgroep tijdgenoten 
vrijdag 14 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 15 apr. 10.00 uur gesprekskring wandelen met Christus 
 
 
zondag 16 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur jeugdwijding in de gemeente  

Eindhoven voor o.a. Thuran 
Cooiman 

woensdag 19 apr. geen dienst vanwege synode   
donderdag  20 apr. 19.00 uur  gespreksavond Breda 
vrijdag 21 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 22 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
 
     
zondag  23 apr. 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur afscheid van Hilde Cauwenbergh 
dinsdag 25 apr. 10.30 uur  Paulusgroep 
  10.30 uur evangeliekring Gouda 
woensdag 26 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.00 uur bestuursvergadering 
donderdag 27 apr. 16.00 uur  gespreksgroep tijdgenoten 
vrijdag 28 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
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  10.30 uur  leesgroep vruchtbaar perspectief 
 
 
zondag 30 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur opmaat en gesprek- opstanding en  
   wederkomst 
maandag  01 mei 13.30 uur brongroep 
woensdag 03 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
vrijdag 05 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 06 mei  10.00 uur gemeentevergadering 
 
    
zondag 07 mei 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur bijeenkomst muziekgroep 
woensdag 10 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur bezield bewegen met Christine 

Dekkers-Mundshin 
  19.30 uur lees- en gespreksgroep  
vrijdag 12 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst  
zaterdag 13 mei 10.00 uur  gesprekskring wandelen met Christus 
 
 
zondag 14 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 16 mei 10.30 uur  Paulusgroep 
  10.30 uur evangeliekring Gouda 
woensdag 17 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
   
 
Hemelvaart 
donderdag 18 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 19 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
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zondag 21 mei 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag  24 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.30 uur gespreksgroep epistels 
donderdag  25 mei 19.00 uur gespreksavond Breda 
vrijdag 26 mei 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur leesgroep vruchtbaar perspectief 
zaterdag 27 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
 
 
Pinksteren 
zondag 28 mei 09.15 uur pinksterviering voor kinderen  
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.30 uur Pinksterviering in de tuin van familie 

Roest Crollius in Delfgauw 
maandag 29 mei 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur opmaat en gesprek- Pinkstervuur en  
   gemeenschapsvorming 
dinsdag  30 mei  09.30 uur mensenwijdingsdienst 

Trinitarische Tijd 
woensdag 31 mei 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.00 uur  bestuursvergadering 
vrijdag 02 jun. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
  
zondag 04 jun. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag  05 jun. 13.30 uur brongroep 
dinsdag 06 jun. 10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag 07 jun. geen dienst vanwege internationale synode  
vrijdag 09 jun. geen dienst vanwege internationale synode 
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zondag 11 jun. 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag  13 jun. 10.30 uur evangeliekring Gouda 
woensdag 14 jun. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur lees- en gespreksgroep 
vrijdag 16 jun. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
   
zondag 18 jun. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 21 jun. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur gespreksgroep epistels 
donderdag 22 jun. 19.00 uur gespreksavond Breda 
vrijdag 23 jun. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
Johannestijd 
zaterdag 24 jun. 09.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst in Rotterdam 
 
   
zondag 25 jun.  09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 27 jun. 10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag 28 jun. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 30 jun.  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur leesgroep vruchtbaar perspectief 
 
 
 
 
 

 


