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Bijeenkomsten april-mei 2018 
 
 

Zo. 25 mrt. 9.00 uur Tarwe zaaien met de kinderen (zie mededelingen) 
 11.30 –  

± 12.00 uur 
Stabat Mater van Vivaldi door Wilma Bos, zang begeleid door 
piano (zie mededelingen) 

Zo. 1 apr. 
 
Zo. 1 april 
 
Woe. 4 apr. 
Do. 5 apr. 
Za. 7 apr. 
 
Zo. 8 apr. 
Di. 10 apr. 
 
Zo. 15 apr. 
 
Do. 19 apr. 
Zo. 22 apr. 
 
Do. 26 apr. 
Za. 28 apr. 
 
Zo. 29 apr. 
Di. 1 mei 
Do. 3 mei 
Za. 5 mei 
Zo. 6 mei 
Woe. 9 mei 
Do. 10 mei 
 
 
Di. 15 mei 
 
Do. 17 mei 
Zo. 20 mei 
Ma. 21 mei 
Do. 24 mei 
Za. 26 mei 
Zo. 27 mei 
 
Do. 31 mei 
 
 

  9.00 uur 
11.30 uur 
19.30 uur 
 
19.30 uur 
11.30 uur 
10.00 uur 
20.00 uur 
11.30 uur 
19.30 uur 
 
11.30 uur 
 
11.30 uur 
11.30 uur 
 
11.30 uur 
10.00 uur 
 
11.15 uur 
19.30 uur 
11.30 uur 
10.00 uur 
11.30 uur 
19.30 uur 
  7.30 uur 
  9.00 uur 
10.00 uur 
19.30 uur 
 
11.30 uur 
11.30 uur 
11.30 uur 
11.30 uur 
 
11.30 uur 
 
11.30 uur 

Paastuintje voor de kinderen (zie mededelingen) 
Zingen na de dienst (zie mededelingen) 
Op Scorlewald, de 7 Ik ben woorden uit Het Johannes evangelie 
(zie mededelingen) 
Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Gesprek op de eerste donderdag van de maand 
Werkochtend in de gemeente ‘voor huis en tuin’ 
‘Mirad, een jongen uit Bosnië’ (zie mededelingen) 
Jutte Brandts Buys vertelt over het Mysteriedrama  
‘Ik en de wereld zijn één’, vervolg door Nico Torenstra (zie 
mededelingen) 
'Geboren worden in de geestelijke wereld', lezing door Marianne 
de Nooij, geestelijke in Amsterdam. (zie mededelingen) 
Bijeenkomst van de programmagroep 
4e zondag van de maand, gesprek over de 
Mensenwijdingsdienst 
Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Brainstormen over activiteiten voor de kinderen 
Koffie drinken 
‘Ik ben…’ verdieping in de zeven  
‘ik ben’-woorden, met Edith Schoneveld (zie mededelingen) 
Gesprek op de eerste donderdag van de maand 
Werkochtend in de gemeente ‘voor huis en tuin’ 
Opmaat Hemelvaart met Edith Schoneveld  
Bijeenkomst van het gemeentebestuur 
Hemelvaartsdag, dauwtrappen (zie med.)  

Mensenwijdingsdienst 
Gezamenlijk ontbijt 
‘Ik ben…’ verdieping in de zeven ‘ik ben’-woorden, met Edith 
Schoneveld (zie mededelingen) 
Bijeenkomst van de programmagroep 
Koffie drinken 
Pinksterprogramma na de dienst (zie mededelingen) 
Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie 
Landelijke Raad in Eindhoven 
4e zondag van de maand, gesprek over de 
Mensenwijdingsdienst 
‘Ik en de wereld zijn één’, vervolgdoor Nico Torenstra (zie 
mededelingen) 

 


