
Gemeente  Eindhoven     AGENDA    1 juni - 15 september 2021 
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  * Zondagsdienst voor de 

kinderen: 

    9.15 Godsdienstles voor 

kinderen en evangeliebespreking 

met ouders 

    9.50  Inzingen voor kinderen 

  10.00  Zondagsdienst voor de 

kinderen 

      Perikopen Overige en opmerkingen 

Triniteit 26 mei - 23 juni 

Wo 2 juni Joh. 3, 1-21   xxx     

Vr 4 juni     9.30     

Zo 6 juni Joh. 3, 1-21   9.30 10.45 
Gemeenteviering, gesprek over de 

perikoop 

Wo 9 juni      9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Wo 9 juni       19.30 Oudergroep Eindhoven 

Do 10 juni       10.30 
Ontmoetingsochtend en lunch 

(kerk) 

Do 10 juni       20.00 
Markusevangelie studiegroep 

(kerk) 

Vr 11 juni     9.30     

Zo 13 juni Joh. 4, 1-26 9.15 10.45     

Wo 16 juni     9.30     

Do 17 juni       10.00 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Vr 18 juni     9.30     

Za 19 juni       15.30 
Orgeltje: lezing en miniconcertje 

(Peter Kraul, kerk) 

Zo 20 juni Joh. 1, 1-18 9.15 10.45 12.00 Orgeltje: lezing en miniconcertje 

Wo 23 juni     xxx     

Johannestijd 24 juni - 24 juli 

Do 24 juni Mk. 1, 1-11   9.30 10.45 Johannesdag. Evangelie ochtend 

Do 24 juni       20.00 Steiner leesgroep 

Vr 25 juni     xxx     

Zo 27 juni idem   9.30 10.45 
Lezing: 100 jaar geleden … En 

nu? 

Zo 27 juni       16.00 Johannesfeest voor het hele gezin 

Wo 30 juni      9.30 19.30 
Inleiding en gesprek: Opvoeden 

tot vrijheid èn religieus? (kerk) 

Vr 2 juli     9.30     

Zo 4 juli Joh. 1, 19-34 9.15 10.45     

Wo 7 juli     xxx     

Vr 9 juli     9.30     

Zo 11 juli Joh. 3, 22-36 xxx 10.45 12.00 
Wolkenluchten - inleiding en 

schilderen met Wouter Weerman 

Wo 14 juli     xxx 10.30 Vervolg Wolkenluchten (kerk) 

Vr 16 juli     9.30     

Zo 18 juli Mt. 11, 2-15   9.30     

Wo 21 juli      xxx     

Vr 23 juli     xxx     

Zomertijd 25 juli - 28 september 

Zo 25 juli Mk. 8, 27-38 xxx 10.45     

Wo 28 juli     xxx     

Vr 30 juli     xxx     

Zo 1 aug Mt. 7, 1-14 xxx 10.45     

Wo 4 aug     xxx     

Vr 6 aug     xxx     

Zo 8 aug Luk. 15, 11-32   9.30     

Wo 11 aug      xxx     

Vr 13 aug     xxx     

Zo 15 aug Luk. 9, 1-17 xxx 10.45 12.00 
Gemeenteviering, gesprek over de 

perikoop 

Wo 18 aug     xxx     

Vr 20 aug     xxx     

Zo 22 aug Luk. 18, 35-43 xxx 10.45 12.00 
Gemeenteviering, gesprek over de 

perikoop 

Wo 25 aug     xxx     

Vr 27 aug     xxx     

Zo 29 aug Mk. 7, 31-37   9.30   
Misschien Beersche Hoeve, om 

10.30 uur 

Wo 1 sept      9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Do 2 sept       20.00 Steiner leesgroep 

Vr 3 sept     9.30     

Zo 5 sept Luk. 10, 1-21 9.15 10.45     

Wo 8 sept     9.30 19.30 Oudergroep Eindhoven 

Do 9 sept       20.00 
Markusevangelie studiegroep 

(kerk) 

Vr 10 sept     9.30     

Zo 12 sept Luk. 17, 5-19 9.15 10.45     

Wo 15 sept     9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Michaëltijd 29 september - 30 oktober 

Triniteit 31 oktober - 27 november 

 

  



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.  

Tussentijd 30 mei  Joh. 4, 1-15 

 13 juni Joh. 1, 1-18 

 20 juni Joh. 3, 1-21   

Johannestijd  4 juli Mk 1, 1-11  

 (dit is de laatste keer voor de zomervakantie) 

Zomertijd  5 september Lk. 10, 1-20 

 12 september Lk. 17, 9-19  

 

Liederen in de Kinderdienst 

Tussentijd   30 mei Hij is de ster, Hij is de zon    

   5 september,  12 september  Dank aan de aarde 

 

Johannesfeest voor het hele gezin. Met een verhaal, muziek en een bijzondere 

ontmoeting 

Michaëlkerk, zondag 27 juni, 16.00 uur 

Krijgen de bloemen nog genoeg water in de hitte van de zomer? Blijft het gras nog 

groen? Maar zelfs als het buiten dor wordt door de droogte, kan een ontmoeting 

nieuwe impulsen brengen voor de weg verder. Aanmelden bij Truus Geurts, 

truus@mesmanteksten.nl 

 

Opvoeden tot vrijheid èn religieus? 

Michaëlkerk, woensdag 30 juni, 19.30 uur 

Gespreks- en ontmoetingsavond voor ouders van jonge kinderen. 

Marie-Hélène van Tol houdt een inleiding over groeikracht die wij kinderen vanuit de 

Christengemeenschap aanreiken. Aansluitend gaan we in gesprek over vragen die ieder 

meebrengt.  

Graag aanmelden bij Marie-Hélène: mhtolh@online.nl 

 

 

 

 

 

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST 

Tussentijd Offer:  Gij zijt de bron 

 Communie: Uw vrede zij de ordenende kracht 

Johannestijd O:  Wij staan voor U 

C: De vrede Gods 

Tussentijd O:  Gij zijt de bron 

C:  De vrede Gods 

 

 

UIT HET GEMEENTEBOEK 

In de afgelopen maanden zijn Tonnie van den Hoek en Sanne Minten lid geworden. 

De Jeugdwijding op Tweede Paasdag werd gegeven aan Niene van den Boomen, 

Janne Plompen en Hannah Campbell.  

 

 

BERICHT VAN HET CONVENT 

Mensenwijdingsdienst in de zomermaanden 

Tijdens de maanden juli en augustus vervalt de Mensenwijdingsdienst op woensdag. 

De woensdagse dienst wordt hervat op 1 september.  

Op 2, 9 en 16 juli is op vrijdag wel een dienst. Door mijn vakantie en het zomerkamp 

vervallen de andere vrijdagse diensten in juli en augustus.  

Wij zijn natuurlijk wel heel blij dat het kamp kan doorgaan deze zomer. Jammer is, 

dat op beide kampzondagen geen vervanging mogelijk is in onze gemeente. Op deze 

twee zondagen (15 en 22 augustus) zal dan een gemeenteviering zijn. Gelukkig is er de 

nieuwe Taakgroep Gemeenteviering en zijn er toch ook veel mensen die aangeven 

zo’n viering, met achteraf een perikoopbespreking, fijn te vinden.  

Wij zijn aan het onderzoeken of we op 29 augustus nog een keer bij René Groenen en 

Gineke de Graaf de dienst kunnen vieren. Wij zijn welkom. Of het organisatorisch ook 

inderdaad haalbaar is, dat verneemt u nog via de mail en het prikbord in de hal van 

de kerk.  

Als het doorgaat, zijn dit de gegevens:  

De Mensenwijdingsdienst is om 10.30 uur, aanmelden is niet nodig.  

Adres: Beersche Hoeve, Baesterdijk 5, 5091 RA Oost-, West- en Middelbeers 

Meenemen: stoel, passende kleding, lunch.  

 

 

 



ACTIVITEITEN 

Gemeenteviering met aansluitend een inhoudelijk gesprek over de perikoop 

Michaëlkerk, zondag 6 juni, 9.30 uur; zondagen 15 en 22 augustus, 10.45 uur 

Aanmelden bij Fred Heutink, 040-281 4750, f.heutink@on.nl 

Ontmoetingsochtend en lunch 

Michaëlkerk, donderdag 10 juni, 10.30 - 13.30 uur 

Voor mensen die behoefte hebben om anderen te ontmoeten èn daarna aan een 

mooi gedekte tafel samen te lunchen, organiseren wij deze ochtend met een 

inhoudelijke opmaat, een gesprek en afsluitend een lunch. In verband met de 

overheidsregels is deelname beperkt tot maximaal 6 personen.  

Bij meer aanmeldingen komt er een wachtlijst en organiseren wij nog eens zo’n 

bijeenkomst.  

Aanmelden bij Toos Hultermans: c.hultermans@chello.nl 

 

Het orgel centraal... 

Michaëlkerk, 19 en 20 juni, zie flyer 

Dit weekeinde is de orgelbouwer van ‘ons’ orgeltje, Peter Kraul, bij ons te gast. Wij 

zullen met de musici van onze muziekgroep afstemmen met hem, wat wij graag aan 

het orgeltje aangepast zouden willen hebben. Op zaterdag en zondag, twee keer dus 

in verband met de beperkte ruimte door de 1,5 meter, zal er een lezing zijn door Peter 

Kraul, Ook horen wij het orgel in een miniconcertje door musici uit onze gemeente.  

Graag vóór 17 juni opgeven bij Fred Heutink 

 

Johannesdag 

Michaëlkerk, donderdag 24 juni, 9.30 uur 

Mensenwijdingsdienst ter gelegenheid van Johannesdag. Aansluitend 

perikoopbespreking.  

 

100 jaar geleden…. En nu? Lezing door Marie-Hélène van Tol 

Michaëlkerk, zondag 27 juni, 10.45 uur 

In juni 1921 hield Rudolf Steiner de eerste cursus die zou leiden tot de stichting van de 

beweging tot religieuze vernieuwing. Wat waren impulsen van de stichters? Wat vond 

Rudolf Steiner essentieel voor deze religieuze vernieuwingsbeweging? Hoe ziet de 

wereld er op dit moment uit?  

  

Wolkenluchten schilderen met Wouter Weerman 

Michaëlkerk, zondag 11 juli, 12.00 uur, woensdag 14 juli, 10.30 uur 

Op zondag 11 juli zal Wouter Weerman na de Mensenwijdingsdienst vertellen over de 

bijzondere taal van de wolken. De doorschijnende aard van wolken kan ons innerlijk 

bewegen, compacte wolken kunnen ons meevoeren naar dromerige verten. De 

gekleurde hemel kan ons de adem benemen en ons diep beroeren. Wat willen wolken 

ons zeggen? Zij vertegenwoordigen werelden, stemmingen waar wij veelal nog geen 

taal voor hebben. 

Tijdens de inleiding op zondag zal Wouter een relatie leggen tussen de symbolische 

betekenis van wolken en water in de bijbel en de etherische Christus. Na de inleiding 

zullen we sluierwolken en hemelluchten schilderen.  

Woensdag 14 juli wordt dit schilderen vervolgd. We beginnen dan om 10.30 uur.  

De inleiding is voor ongeveer 25 mensen toegankelijk. Met het schilderen kunnen 

maximaal 15 personen meedoen.  

Beide keren graag zelf een lunch meenemen.  

Deelname graag voor de beide keren, de woensdag is een voortzetting van de 

zondag.  

Kosten deelname: graag een vrijwillige bijdrage.  

Aanmelden bij wouterweerman.@gmail.com en op de lijst in de hal van de kerk. 

 

 

 

STUDIEGROEPEN 

Zolang de anderhalve-meter regel geldt, vinden alle studiegroepen in de kerk plaats 

(behalve de groep in Maastricht).  

 

Evangelie ochtenden 

Michaëlkerk, woensdag 9 en donderdag 24 juni, woensdag 1 en 15 september, 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! 

 

Markus evangelie  

Michaëlkerk, donderdagen 10 juni, 9 september, 14 oktober, 4 november, 20.00 uur  

Wij bestuderen het evangelie naar Markus.  

Meer informatie bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466. 

 

Oudergroep Eindhoven, voor ouders met nog jonge kinderen 

Woensdagen 9 juni, 8 september, 13 oktober, 3 november, 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. 06-

1543 8135, of bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466. 

 

Steiner Leesgroep, voor ouders / leerkrachten van een Vrije School  

Donderdagen 24 juni, 2 september, 7 oktober, 28 oktober, 25 november, 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. 

 

 

 

Bijeenkomsten Kring Maastricht verhuist!  

Donderdag 17 juni, zaterdag 18 september, zaterdag 16 oktober, 10.00 uur 

Monseigneur Vranckenplein 2, 6213 HL 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. 

 

 

 

VOORAANKONDIGINGEN 

 ‘Verwondering’ - Lezing door Marie-Hélène van Tol 

Michaëlkerk, zondag 19 september, 10.45 uur 

Deze lezing is een inleiding op het thema van de Michaëlconferentie. 

 

Michaëlconferentie, 1 t/m 3 oktober. Het thema dit jaar is: ‘Verwondering’ 

 

Wereldwijde bijeenkomst 100 jaar Christengemeenschap: ‘Logos, consecrating 

humanity’ 

Onder deze titel zal volgend jaar van 7 tot 11 oktober in Dortmund de wereldwijde 

bijeenkomst zijn ter gelegenheid van het 100-jarig mogen werken van De 

Christengemeenschap.  

Wij zullen in de gemeente daar nog aandacht aan besteden, maar het kan misschien al 

in de agenda worden genoteerd.  

 

 

mailto:mhtolh@online.nl

