
 
Advent 
zondag  08 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur informatiestand kapel Middelburg 
woensdag 11 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps 
donderdag 12 dec. 19.30 uur bestuursvergadering 
vrijdag 13 dec. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 14 dec. 16.30 uur jeugdwijdelingen klas 8 
  16.30 uur jeugdwijdelingen klas 7 
 
zondag 15 dec. 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 17 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
                                        10.30 uur        Paulusgroep 
woensdag 18 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 19 dec. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Breda 
vrijdag 20 dec. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag       21 dec.    09.30 uur         mensenwijdingsdienst Breda         
                                        17.00 uur         Kerstspel voor jong en oud 
 
zondag 22 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 23 dec. 10.30 uur rolverdeling Kinderdriekoningenspel  
 
Kersttijd 
woensdag 25 dec. 00.00 uur mensenwijdingsdienst 
  07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  08.30 uur kerstontbijt en zingen 
  10.00 uur kerstdienst voor kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 26 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.30 uur viering 90-jarig bestaan inclusief lunch 
vrijdag  27 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur repetitie Kinderdriekoningenspel 
zaterdag 28 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
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zondag 29 dec. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.40 uur beschouwing Sixtijnse Madonna 
maandag  30 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur repetitie Kinderdriekoningenspel  
dinsdag 31 dec. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  17.00 uur cultische dagsluiting 
woensdag  01 jan. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 02 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 03 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur beschouwing tronende Madonna 
zaterdag 04 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  15.00 uur repetitie Kinderdriekoningenspel 
 
zondag 05 jan. 10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur repetitie Kinderdriekoningenspel  
  12.00 uur opvoering Kinderdriekoningenspel 
Epifanie 
maandag 06 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 07 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  

 10.30 uur Paulusgroep   
woensdag  08 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 09 jan. 19.30 uur bestuursvergadering 
vrijdag 10 jan. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
zaterdag 11 jan. 20.00 uur Driekoningenspel  
 
zondag  12 jan. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur doop  
woensdag 15 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps  
donderdag  16 jan. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Breda 
vrijdag 17 jan. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
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zaterdag 18 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
  16.30 uur jeugdwijdelingen klas 7 
 
zondag 19 jan. 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 
  12.00 uur jeugdwijdelingen klas 8 
dinsdag 21 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag  22 jan. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur rondom het altaar 
donderdag 23 jan. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Gouda 
vrijdag  24 jan. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
zondag  26 jan. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 27 jan. 13.30 uur brongroep 
dinsdag  28 jan. 10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 29 jan. geen dienst vanwege synode 
vrijdag  31 jan. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
zondag  02 feb. 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 
  12.00 uur vertelling Maria Lichtmis 
dinsdag 04 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 05 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur programmacommissie 
  20.00 uur lees-en gespreksgroep 
 
donderdag  06 feb. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Gouda 
vrijdag  07 feb. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
  10.00 uur seniorenochtend 
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Trinitarische tijd 
zondag  09 feb. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur bijeenkomst musici 
woensdag  12 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps  
donderdag 13 feb.  19.30 uur bestuursvergadering 
vrijdag  14 feb. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 15 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
  09.30 uur landelijke korendag in Zeist 
  16.30 uur jeugdwijdelingen klas 7 
 
zondag  16 feb. 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 
  12.00 uur jeugdwijdelingen klas 8 
dinsdag 18 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep  
woensdag 19 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur met het oog op de wereld: 5 G 
donderdag 20 feb. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Breda 
vrijdag  21 feb. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur begin seminar ‘Kop of munt’ 
zaterdag 22 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  09.30 uur mensenwijdingsdienst in het Spaans  
  10.30 uur seminar ‘Kop of munt’   
 
zondag  23 feb. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 24 feb. 13.30 uur brongroep 
woensdag 26 feb. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag  28 feb. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
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zondag  01 mrt. 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 03 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag  04 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 05 mrt. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Gouda 
vrijdag  06 mrt. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
 
zondag  08 mrt. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag  10 mrt. 10.30 uur Paulusgroep 
woensdag  11 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gespreksgroep Apocalyps 
donderdag 12 mrt.  19.30 uur bestuursvergadering 
vrijdag  13 mrt. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 14 mrt. 16.30 uur jeugdwijdelingen klas 7 
 
Lijdenstijd 
zondag  15 mrt. 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 
  12.00 uur jeugdwijdelingen klas 8 
dinsdag 17 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 18 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur rondom het sterven 
donderdag 19 mrt. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Breda 
vrijdag  20 mrt. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 21 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
  09.30 uur mensenwijdingsdienst  
  10.30 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
 
zondag  22 mrt. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
maandag 23 mrt. 13.30 uur brongroep 
woensdag 25 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
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   20.00 uur rondom het altaar  
vrijdag  27 mrt. 07.30 uur  mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Pilatusspel-leesgroep 
zaterdag 28 mrt. 09.30 uur voorjaarsschoonmaak tot 12.00 uur 
 
zondag  29 mrt. 09.15 uur zaaien van het graan   
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur gesprek over de bloemen: tot besluit 
dinsdag 30 mrt. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 01 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 02 apr. 20.00 uur gespreksgroep Apocalyps Gouda  
vrijdag 03 apr. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Pilatusspel-leesgroep 
Goede Week 
zondag  05 apr. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur korte opmaat Zeven woorden 
   van Jezus aan het kruis 
  12.00 uur jeugdwijdelingen 8e klas 
maandag 06 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur inleiding: Zeven woorden 
   van Jezus aan het kruis 
dinsdag 07 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur inleiding: Zeven woorden 
   van Jezus aan het kruis 
woensdag 08 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst  
 10.40 uur inleiding: Zeven woorden 
   van Jezus aan het kruis 
  20.00 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 09 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 10 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  15.00 uur lezing van het lijdensevangelie 
  20.00 uur Vondelkoor zingt ‘Sieben Worte 
   Jesu am Kreuz‘ van César Franck 
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zaterdag 11 apr. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur Pilatusspel 
 
 


