
Agenda Michaelkerk Rotterdam,  
28 nov 2017 – 9 feb 2018 

 
dinsdag  28 nov.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag  29 nov.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   Johannes evangeliegroep 
  20.00 uur afsluiting kerkelijk jaar    
vrijdag    1 dec.   7.30 uur   mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag 3 dec.   9.30 uur   verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6 
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e
 Advent  10.00 uur   zondagsdienst voor de kinderen 

  10.30 uur   mensenwijdingsdienst 
  15.15 uur adventviering voor jong en oud 
dinsdag   5 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag   6 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur   gespreksgroep de Apocalyps  
vrijdag   8 dec.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag      9 dec.  15.30 uur kinderen uit de 7e klas 
  16.30 uur   voorbereiding jeugdwijding 
 
 
zondag 10 dec. Géén kinderdienst!! 
2

e
 Advent  10.30 uur mensenwijdingsdienst  

  11.50 uur toespraak   
maandag 11 dec. 13.30 uur   brongroep 
dinsdag 12 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag 13 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   Johannes evangeliegroep 
  20.00 uur   met het oog op de wereld  
donderdag 14 dec. 20.00 uur   gespreksgroep Joh. evangelie Breda
  20.00 uur gespreksgroep de Apocalyps Gouda 
vrijdag 15 dec.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 16 dec.    9.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
 17.00 uur opvoering van het Kerstspel 
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zondag 17 dec.   9.30 uur verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6  
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e
 Advent  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen  

 10.20 uur repetitie kinderdriekoningenspel 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag      19 dec.    9.30 uur   mensenwijdingsdienst 
woensdag  20 dec.    9.30 uur   mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
vrijdag 22 dec.    7.30 uur mensenwijdingsdienst 
  14.00 uur   Kerstspel in Orion 
 
 
zondag 24 dec. geen kinderdienst 
4

e
 Advent  10.30 uur mensenwijdingsdienst 

 
maandag 25 dec.   0.00 uur mensenwijdingsdienst om   
                                                   middernacht  
Kerstfeest    7.30 uur mensenwijdingsdienst bij de                                        
                                                   dageraad 
    8.30 uur kerstontbijt en kerstliederen 
  10.00 uur kerstdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
 
dinsdag 26 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 27 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.30 uur   workshop “Twee Jezuskinderen” 
donderdag  28 dec.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur repetitie kinderdriekoningenspel 
vrijdag        29 dec.    9.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.30 uur   workshop “Twee Jezuskinderen” 
zaterdag   30 dec.     9.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag     31 dec. geen kinderdienst 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
  17.00 uur cultische oudejaarsafsluiting 
maandag   1 jan.   10.30 uur mensenwijdingsdienst   
dinsdag   2 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag   3 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag   4 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
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  10.30 uur   repetitie kinderdriekoningenspel 
vrijdag   5 jan.     9.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag   6 jan.     9.30 uur   mensenwijdingsdienst  
(Epifanie)     20.00 uur   Driekoningenspel uitvoering 
 
 
 
zondag         7 jan.    9.30 uur verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen  
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur opvoering kinderdriekoningenspel 
maandag    8 jan.  13.30 uur   brongroep 
dinsdag    9 jan.   9.30 uur  mensenwijdingsdienst 
   10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag  10 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   Johannes evangeliegroep 
donderdag   11 jan. 20.00 uur   gespreksgroep Joh. evangelie Breda 
vrijdag  12 jan.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag  13 jan.    9.30 uur mensenwijdingsdienst in Breda 
 
 
zondag        14 jan. geen kinderdienst 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur   bijeenkomst jeugdwijdelingen 
dinsdag  16 jan. geen mensenwijdingsdienst  
woensdag  17 jan.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag  18 jan. 20.00 uur gespreksgroep de Apocalyps Gouda 
vrijdag  19 jan.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20 jan.  16.30 uur   bijeenkomst kinderen 7e klas 
 
 
zondag  21 jan.   9.30 uur verhaal klas 1t/m 3 en 4 t/m 6 
               10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.50 uur toespraak  
dinsdag 23 jan.     9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag  24 jan.     9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur   Johannes evangeliegroep 
  20.00 uur   ministrantenavond 
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vrijdag         27 jan.    7.30 uur   mensenwijdingsdienst   
 
 
zondag        28 jan. geen kinderdienst 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag  30 jan. geen dienst i.v.m. synode 
  10.30 uur  Paulusgroep 
woensdag  31 jan. geen dienst i.v.m. Synode 
vrijdag          2 feb.    7.30 uur   mensenwijdingsdienst 
 
 
zondag         4 feb.    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 
dinsdag   6 feb..   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag   7 feb.   9.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur   gespreksgroep de Apocalyps 
vrijdag   9 feb.   7.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur   seniorenochtend 

 

 

 

 

 


