1 december 2020 - 15 februari 2021

Overige

Mensenwijdingsdienst

AGENDA

Zondagsdienst
voor kinderen *

Gemeente Eindhoven

Perikopen
Advent

* Zondagsdienst voor de kinderen:
9.15 Godsdienstles voor kinderen en
evangeliebespreking met ouders
9.50 Inzingen voor kinderen
10.00 Zondagsdienst voor de
kinderen
Overige en opmerkingen

29 november - 24 december

Zo

29 nov Luk. 21, 25-36

9.30

16.00 Adventviering voor gezin (kerk)

Wo

2

dec

9.30

19.30 Oudergroep Eindhoven (kerk)

Do

3

dec

Vr

4

dec

Zo

6

dec Mk. 13, 24-36

Wo

9

Vr

20.00 Aurora studie- en gespreksgroep (kerk)

10.45

10.15 Kinderen: Groet van Sint Nicolaas…

dec

9.30

10.45 Evangelie ochtend

11 dec

9.30

Lezing Marie-Hélène van Tol:
19.30 Ouderdom, ziekte, scheiding, dood vijanden of helpers? (kerk)

Zo 13 dec Matth. 25, 1-13
Wo 16 dec

9.15

9.30
9.30

10.45 Gesprek: 'Volg je ster'
10.45 Gesprek: 'Volg je ster'

Wo

6

jan Matth. 2, 1-12

9.30

10.45

Wo

6

jan

19.30 Oudergroep Eindhoven (kerk)

Do

7

jan

20.00 Aurora studie- en gespreksgroep (kerk)

Vr

8

jan

Zo

10 jan Matth. 2, 1-12

10.45
xxx

9.30

Wo 13 jan
Vr 15 jan
Za 16 jan

10.00 Bijeenkomst Kring Maastricht
9.15

10.45
9.30

22 jan
9.15

10.45
xxx
9.30

31 jan Matth. 8, 5-13

9.30

Wo
Wo

3
3

feb
feb

9.30

Wo 23 dec
9.30 10.45 Evangelie ochtend
Kersttijd
25 december 2020 - 5 januari 2021
Vr 25 dec Matth. 1, 1-25
00.00
Eerste Kerstdag

Do

4

feb

Vr

25 dec Luk. 2, 1-20
25 dec Joh. 21, 15-25

Za

26 dec 1 Joh. 1, 1-6

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr

27
28
29
30
31
1

dec idem
dec
dec
dec
dec
jan Joh. 1, 1-18

Zo 7 feb Matth. 20, 1-16
Wo 10 feb
Do 11 feb
Vr 12 feb

9.15

Vr

Zo

9.15

Za

2

jan idem

Zo

3

jan Luk. 2, 21-40

Zo

18 dec

xxx

20 dec Luk. 21, 25-36

9.30

Lezing: Inwijding, een weg door het
10.45
leven, een weg door de nacht

8.00
9.50
xxx

9.15

10.45

Kerstdienst voor de kinderen

9.30

Tweede Kerstdag

10.45
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

12.15
10.45
10.45
10.45
10.45
10.45

Droomlied van Olaf Åsteson
Gesprek: 'Geboorte en aanbidding'
Gesprek: 'Geboorte en aanbidding'
Gesprek: 'Geboorte en aanbidding'
Gesprek: 'Geboorte en aanbidding'
Nieuwjaarsreceptie

9.30

10.45 Gesprek: 'Volg je ster'

10.45

12.00 Gesprek: 'Volg je ster'

10.45 Evangelie ochtend
19.30 Oudergroep Eindhoven (kerk)
20.00 Aurora studie- en gespreksgroep (kerk)

Vr 5 feb
Triniteit
7 februari - 6 maart

14 feb Luk. 8, 1-18

Lijdenstijd
Stille Week

10.45 Evangelie ochtend
Steiner Leesgroep, voor ouders en
20.00 leerkrachten van een Vrije School
(kerk)

9.30

Zo 24 jan Joh. 2, 1-11
Wo 27 jan
Vr 29 jan
Zo

Vr

10.45 Spelletje: Wereld-wijzen, volg de ster!

xxx
9.30

Do 21 jan
Vr

Evangelie ochtend / Gesprek: 'Volg je
ster'

9.30

Zo 17 jan Luk. 2, 41-52
Wo 20 jan

9.30
9.15

Ma 4 jan
Di 5 jan
Epifanie
6 januari - 6 februari

7 maart - 27 maart
28 maart - 3 april

9.30
10.45
9.30
10.00 Bijeenkomst Kring Maastricht
9.30
10.45

12.00

Carnavalszondag: Door het oog van de
naald …

De Christengemeenschap heeft tot doel
De voortgaande ontwikkeling van het christendom te dienen.
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN van 7-14 jaar
Zondagsdienst voor de kinderen en godsdienstles
Op de volgende zondagen is om 9.15 uur een verhaal voor de kinderen met een
daarbij passende activiteit. Om 9.50 uur wordt het lied ingezongen zodat om 10.00
uur de kinderdienst kan beginnen. Wij houden rekening met de op dat moment
geldende overheidsregels. Aanmelden via Jeroen Benschop (06-3623 9791) is daarom
het meest zeker, dan krijg je de eventuele uitzonderingssituaties direct door.
Ouders en andere volwassenen bestuderen van 9.15 tot 9.50 uur het evangeliedeel
dat de kinderen zullen horen.
Advent
Kerst
Epifanie

zo 6 dec
zo 13 dec
vrij 25 dec*
zo 3 jan
zo 17 jan
zo 24 jan
zo 7 feb

Lukas 1, 5-25
Lukas 1, 26-38
Kerstdienst voor de kinderen, zie NB
Lukas 2, 21-40
Mattheüs 2, 1-12
Lukas 2, 41-52
Johannes 2, 1-13

*NB: 25 december, eerste Kerstdag is de kerstdienst voor de kinderen. Deze is anders
dan door het jaar heen. De kinderen horen het kerstevangelie vanaf het altaar: hoe
het Kerst wordt, wanneer de herders knielen bij het kindje. Zij geven geen antwoord
en zingen niet. Zij ontvangen de dienst als een kerstgeschenk.
De godsdienstles en evangeliebespreking vervallen. Voorbereiden vanaf 9.50 uur.
Liederen kinderdienst
Advent:
Nu zijt wellekome (eerste couplet)
Kersttijd: Nu zijt wellekome (alleen 3 januari; eerste en tweede couplet)
Epifanie: Hoe helder straalt de morgenster
Adventviering voor het hele gezin
Michaëlkerk, zondag 29 november, 16.00 uur
Om 16.00 uur zijn gezinnen welkom voor een sapje en iets lekkers. Daarbij kunnen
we glazen potjes versieren. Om 16.30 uur begint in de kapel de Adventsviering, met
een verhaal, muziek en zang. En we kunnen helpen om in de donker wordende
avond licht te brengen.
Aanmelden en informatie: Truus Geurts, truus@mesmanteksten.nl, tel. 06-4842 9067.
Een groet vaan Sint Nicolaas na de kinderdienst …. een verrassing
Michaëlkerk, zondag 6 december, 10.15-10.35 uur
Ook jongere kinderen mogen even langskomen. Als het kan aanmelden bij Jeroen
Benschop, tel. 06-3623 9791.

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT
De kerstnacht vieren wij met drie keer de Mensenwijdingsdienst.
- Om 0.00 uur de nachtdienst, waar we ons richten op het geestelijke licht dat in de
nacht voor ons beleefbaar kan worden. In deze dienst wordt geen communie

uitgereikt.
-

-

Om 8.00 uur, wanneer het nog donker is, begint de tweede dienst. In deze dienst
komt gaandeweg het daglicht. De schemering maakt gevoelig voor het naderen
van het goddelijke woord. In deze dienst wordt dit jaar geen communie uitgereikt.
Om 10.45 uur, wanneer het vol licht is, vieren we met de derde dienst de komst
van Christus op aarde. In deze dienst wordt dit jaar geen communie uitgereikt.

Van 25 december tot en met 6 januari wordt dagelijks de Mensenwijdingsdienst
gevierd. Voor de aanvangstijden zie het rooster midden in dit Gemeentebericht.
De communie: Vanaf tweede Kerstdag t/m 6 januari kan dagelijks één persoon of
paar de communie ontvangen. Op woensdag 30 december en 6 januari wordt deze
vrij uitgereikt aan ieder die dat wil.
Voor 25, 26 en 27 december is het nodig om je uiterlijk dinsdag 22 december aan te
melden voor de Mensenwijdingsdienst bij Fred Heutink, f.heutink@on.nl, tel. 040281 4750.
Aanmelden voor vrijdag 1 januari: uiterlijk dinsdag 29 december.
Aanmelden voor zondag 3 januari: uiterlijk woensdag 30 december.
Voor de overige weekdagen tot en met 6 januari hoef je je niet aan te melden.

ACTIVITEITEN
Ouderdom, ziekte, scheiding en dood, zijn zij onze vijanden of helpers?
Lezing door Marie-Hélène van Tol
Michaelkerk, vrijdag 11 december, 19.30-21.30 uur
Alles op aarde heeft zijn geestelijke oorsprong èn doel. Kunnen wij de verlossingsbeelden van ouderdom, ziekte, scheiding en dood leren herkennen, dan kan dat
helpen om deze moeilijke levenservaringen met een diepere moed te doorstaan.
Voorlopig lijkt het erop dat er maximaal 25 aanwezigen kunnen zijn. Aanmelden bij
Tiny Muris, tel. 0499-39 5492, email tinimuris@hotmail.com
Inwijding, een weg door het leven, een weg door de nacht. Lezing door MarieHélène van Tol
Michaëlkerk, zondag 20 december, 10.45-12.00 uur
Marie-Hélène vertelt over de weg door de kerstnacht, die wij met drie keer de
Mensenwijdingsdienst vieren.

Kersttijd – inhouden en gesprekken na de Mensenwijdingsdienst
Michaëlkerk, vanaf 25 december tot en met 6 januari
Met het voorbereidingsgroepje hebben wij gezocht hoe we in de Kersttijd een
stemming van innigheid en vertrouwen kunnen brengen. Daartoe zullen we in deze
periode met enkele beelden uit het kerstspel leven. Wij hebben gekozen voor de
beelden van de geboorte van het kind en de aanbidding door de herders. Wil je dit
mee voorbereiden? Dan kun je je aanmelden bij Hans van Tol die de voorbereiding
hiervan begeleidt: vantol@online.nl
Vanaf 28 t/m 31 december zullen wij dagelijks na de Mensenwijdingsdienst ons
verdiepen in deze beelden van de geboorte en de aanbidding.
Vanaf twee januari vragen we ons: volg je ster, hoe doe je dat? We doen dit aan de
hand van de teksten van het gezongen driekoningen spelletje.
Ieder kan eenmalig, af en toe of dagelijks meedoen.
25 en 26 december
Koffie en ontmoetingen rond de kerstboom
27 december
Olaf Åsteson, (zie mededeling hieronder)
28, 29, 30, 31 december
‘Geboorte en aanbidding’
1 januari
Nieuwjaarsreceptie
2, 3, 4, 5, 6 januari
‘Volg je ster’
Het droomlied van Olaf Åsteson, uitgevoerd door Cileke Angenent en Jorien van
Tuinen
Michaëlkerk, zondag 27 december, 12.15 uur
De uitvoering begint om 12.15 uur. Er kunnen 25 mensen komen luisteren. Bij
voldoende interesse zal er een tweede uitvoering zijn om 14.15 uur. Zie de flyer.
Aanmelden uiterlijk dinsdag 22 december bij Fred Heutink, tel. 040-281 4750,
f.heutink@on.nl. (Deze vroege datum is nodig om de aanmeldingen te kunnen
koppelen aan de aanmeldingen voor de voorafgaande Mensenwijdingsdienst.)
Wereld-wijzen, volg de ster!
Michaelkerk, zondag 10 januari 2021, 10.45-12.00 uur
Deze eerste zondag van de tijd van de Epifanie (= de verschijning) zullen we een
driekoningen spelletje uit Camphill zien en beleven. Dit is een spelletje dat voor alle
leeftijden geschikt is, je kunt je dus ook apart aanmelden hiervoor.
Carnavalszondag: Door het oog van de naald, met humor de omvorming aangaan
M.m.v. Carla Esselman, Lidwien Wesselink en Wouter Weerman
Michaelkerk, zondag 14 februari 2021, 12.00 uur
Zie het volgend Gemeentebericht voor meer informatie

Voortgang van de zoektocht naar een andere altaarkleur
Bij de Algemene Ledenvergadering eind november zal het altaargroepje iets vertellen
over de zoektocht sinds de vorige Ledenvergadering. Omdat dit Gemeentebericht dan
al verzonden is, komt in het volgende bericht weer meer informatie.
STUDIEGROEPEN
Zolang de anderhalve-meter regel geldt, zijn alle studiegroepen in de kerk (behalve de
groep in Maastricht).
Evangelie ochtenden
Michaëlkerk, woensdagen 9 en 23 december, 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 10.45
uur
Eens in de veertien dagen op woensdag. We lezen steeds het evangeliegedeelte van
de week (de perikoop). Zoekend naar de beeldentaal, komen we dichter bij de
inhouden, die zo steeds nieuw kunnen zijn. Iedereen is van harte welkom!
Aurora studie- en gespreksgroep ‘Kunstmatige intelligentie en het Johannes Evangelie’
Michaëlkerk, donderdagen 3 december, 7 januari, 4 februari, 20.00 uur
We bestuderen vanaf nu het boek ‘Humanity’s last stand’ van Nicanor Perlas. Hierin
wordt gekeken hoe de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie ons uitdagen het
ware beeld van de mens te begrijpen en menselijke kracht en bewustzijn te laten
groeien. Daarnaast zoeken we in de evangelietekst naar het mensbeeld dat ons daar
tegemoet komt.
3 december: Perlas hoofdstuk 5, Johannesevangelie hoofdstuk 11.
Meer informatie bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466.
Oudergroep Eindhoven, voor ouders met nog jonge kinderen
Woensdagen 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart, 19.30 uur
We beginnen met een gesprek, met vragen over onze kinderen. Daarna lezen we
samen uit ‘De wetenschap van de geheimen van de ziel’ van Rudolf Steiner.
Meer informatie en aanmelding bij Elsa Leverington, e.m.leverington@live.nl, tel. 061543 8135, of bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466.
Bijeenkomsten Kring Maastricht
Zaterdag 16 januari, donderdag 11 februari, 10.00 uur
Witmakersstraat 10, 6211 JB Maastricht
In de Kring Maastricht vindt eens per maand een ochtend met evangeliestudie plaats.
We verdiepen ons in de perikoop van de week. Wie vanuit Eindhoven graag eens
meegaat, kan contact opnemen met Marie-Hélène van Tol, tel. 06-4073 0466. Meer
inlichtingen bij Mariel Carré, tel. 06-8100 9993.

Steiner Leesgroep, voor ouders / leerkrachten van een Vrije School
Donderdagen 21 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 20.00 uur
Een maandelijkse studiegroep waar we de pedagogische lezingen van Rudolf Steiner
lezen en bespreken. Dit boek heet de ‘Algemene Menskunde’.
Meer informatie bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466.

VOORAANKONDIGINGEN
Volgende ledenvergadering: 6 maart 2021

