
Gemeente  Eindhoven     AGENDA    1  september - 15 december 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 

Zomertijd 25 juli - 28 september 

Za 4 sept         
Antroposofische gezondheidsmarkt 

(Genneperhoeve) 

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

Wo 8 sept     9.30 19.30 Oudergroep Eindhoven 

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 

Do 16 sept       20.00 Markusevangelie (kerk) 

Vr 17 sept     9.30     

Za 18 sept       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Zo 19 sept Mt. 6, 19-43   9.30 11.00 
'Verwondering', Poort tot de 

Etherische Christus 

Wo 22 sept      xxx     

Vr 24 sept     9.30     

Zo 26 sept Lk. 7, 11-17 9.15 10.45 10.15 Kinderen en  de oogst van de zomer 

Michaëltijd 29 september - 30 oktober 

Wo 29 sept Mt. 22, 1-14   9.30 10.45 Michaëldag. Evangelie ochtend 

Vr 1 okt     9.30 19.30 Michaëlconferentie (kerk) 

Za 2 okt     9.30 11.00 Michaëlconferentie 

Zo 3 okt idem 9.15 10.45 12.00 Michaëlconferentie 

Zo 3 okt       16.00 
Michaëlviering voor het hele gezin 

(kerk) 

Wo 6 okt     xxx     

Do 7 okt       20.00 Steiner leesgroep 

Vr 8 okt     9.30     

Za 9 okt         
Landelijke dag voor leden en 

belangstellenden 

Zo 10 okt Ephez. 6, 10-19   9.30 11.00 
Verwondering als basishouding bij 

het waken 

Wo 13 okt      9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Wo 13 okt       19.30 Oudergroep Eindhoven 

Do 14 okt       20.00 Markusevangelie (kerk) 

Vr 15 okt     9.30     

  



Za 16 okt       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Za 16 okt       16.00 
Voorbereiding nieuwe kinderen in de 

Kinderdienst (kerk) 

Zo 17 okt 
Openb. 12, 1-

12 
9.15 10.45   Nieuwe kinderen in de Kinderdienst  

Wo 20 okt     xxx     

Vr 22 okt     9.30     

Zo 24 okt 
Openb. 19, 11-

16 
xxx 10.45   Wijden van het vernieuwde altaar 

Wo 27 okt     9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Do 28 okt       20.00 Steiner leesgroep 

Vr 29 okt     9.30     

Triniteit 31 oktober - 27 november 

Zo 31 okt Openb. 1, 9-20   9.30 11.00 Herdenking van gestorvenen 

Wo 3 nov      9.30 19.30 Oudergroep Eindhoven 

Do 4 nov       20.00 Markusevangelie (kerk) 

Vr 5 nov     9.30     

Zo 7 nov Openb. 3, 1-6 9.15 10.45     

Wo 10 nov     9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Vr 12 nov     9.30     

Zo 14 nov Openb. 7, 9-17 9.15 10.45     

Wo 17 nov     xxx     

Vr 19 nov     9.30     

Zo 21 nov 
Openb. 21, 1-

21 
  9.30 11.00 

Lezing: Medelijden: kracht die 

toekomst draagt 

Wo 24 nov      9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Do 25 nov       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Do 25 nov       20.00 Steiner leesgroep 

Vr 26 nov     9.30     

Advent 28 november - 24 december 

Zo 28 nov Luk. 21, 25-36 9.15 10.45 16.00 
Eerste adventzondag. Adventviering 

voor het hele gezin (kerk) 

Wo 1 dec     9.30     

Do 2 dec       20.00 Markusevangelie (kerk) 

Vr 3 dec     9.30     

Zo 5 dec Mk. 13, 24-36 9.15 10.45     

Wo 8 dec     xxx     

Vr 10 dec     xxx     

Zo 12 dec Mt. 25, 1-13   9.30 11.00 Lezing: Liefde als poort naar leven  

Wo 15 dec      9.30     

Kersttijd 25 december - 5 januari 

Epifanie 6 januari - 5 februari 
 

  



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. Aanmelden via Jeroen Benschop (06-3623 9791), 

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.  

Zomertijd: 5 september Lukas 10, 1-20  

 12 september Lukas 17, 12-19 

 26 september Lukas 7, 11-17 

Michaeltijd:  3 oktober  Mattheus 22, 1-14 

 17 oktober  Openbaring 12, 1-12  

 (24 oktober  vervalt i.v.m. herfstvakantie) 

Herfsttijd:  7 november  Openbaring 1, 9-20 

 14 november Openbaring 7,9-17 

Advent: 28 november Lukas 1, 5-25  

 5 december Mattheus 25, 1-11 

  19 december Lukas 1, 26-38 

 

Liederen kinderdienst 

Nazomer Dank aan de aarde 

Michaël Onoverwinnelijk sterke held 

November  Wees gij een leidster boven mij  

Advent  Nu zijt wellekome (eerste couplet) 

 

Tarwe oogsten 

Michaëlkerk, zondag 26 september, 10.15-10.35 uur  

Na de kinderdienst komt boer Jeroen om met de kinderen de oogst van de zomer te 

bewonderen. Ieder kind krijgt een zakje graan mee naar huis. Wat zal het worden, 

rogge, spelt, tarwe...? 

 

Michaëlviering voor het hele gezin  

Michaëlkerk, zondag 3 oktober, 16.00 – 16.45 uur  

Nadat iedereen heeft plaatsgenomen zingen we liedjes uit de Michaëltijd en luisteren 

we naar een verhaal. Vervolgens komt de uitdaging…: Een ervaring van zoeken naar 

balans. Zo gaan we in het teken van de weegschaal de herfsttijd in. Voor de ouders: 

een moment van hoop, voor de kinderen: een moment van kracht.  

Graag achteraf een bijdrage in het mandje om toekomstige initiatieven mogelijk te 

maken. Voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar tot 10 jaar.  

Aanmelden/informatie Truus Geurts: truus@mesmanteksten.nl 

 

Nieuwe kinderen in de Zondagsdienst voor de kinderen 

Michaëlkerk, zondag 17 oktober, 9.15 uur. Voorbereiding: zaterdag 16 oktober, 16.00 

uur in de kerk 

Nieuwe kinderen worden op hun eerste zondagsdienst – op zondag 1 november – 

voorbereid de dag ervóór, op zaterdag 31 oktober om 16.00 uur. Ouders en kinderen 



luisteren eerst samen naar een verhaal. Daarna gaan de kinderen onder begeleiding 

iets knutselen, terwijl er voor de ouders gelegenheid is tot gesprek. Ook ouders en 

kinderen voor wie de zondagsdienst voor de kinderen nog erg nieuw is, zijn welkom!  

Graag aanmelden, uiterlijk op donderdag 29 oktober, bij Marie-Hélène van Tol, 

mhtolh@online.nl.  

 

Jeugdwijdelingen 2022  

Kinderen die vanaf september naar de achtste klas / 2
e
 klas VO zijn gegaan of die voor 

Pasen 2022 14 jaar worden, kunnen de Jeugdwijding ontvangen. Voorwaarde is wel 

dat zij gedoopt zijn.  

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

 

Adventviering voor het hele gezin: Het begin van de wintertijd, tijd van stilte, 

verwachting… 

Michaëlkerk, zondag 28 november, 16.00 uur  

Met een verhaal en veel kleine lichtjes die de naderende duisternis verlichten, 

beginnen wij de weg naar het Kerstfeest voor te bereiden.  

 

 

 

ACTIVITEITEN 

‘Verwondering’, Poort tot de Etherische Christus. Lezing door Marie-Hélène van Tol 

Michaëlkerk, zondag 19 september, 11.00 uur 

Een van de meest centrale en tegelijkertijd meest onzichtbare gebeurtenissen van de 

twintigste eeuw is dat, wat Rudolf Steiner de komst van Christus in de etherwereld 

noemt. Hij beschrijft dit gebeuren als een wederzijds naderen: enerzijds ontwikkelen 

de mensen een nieuwe openheid voor dit levensgebied, waarin de Christus opnieuw 

en heel nabij beleefbaar wordt. Tegelijkertijd is het ook een activiteit van de Christus 

zelf, om de mens dichter te naderen. Nu wij bijna 100 jaar als religieuze 

vernieuwingsbeweging werken, kijken wij naar dit proces en proberen het wat beter 

te begrijpen. Rudolf Steiner beschrijft vier poorten die naar de etherische Christus 

kunnen leiden: Verwondering, medelijden, liefde en verantwoordelijkheid. Vanaf de 

Michaëltijd tot en met de Epifanie tijd zullen we elk van deze thema’s verdiepen. In 

de Michaëltijd de verwondering, in november medelijden, in de Kersttijd de liefde en 

in de Epifanietijd de kracht van de verantwoordelijkheid.  

 

Michaëlconferentie: ‘Verwondering’, poort tot nieuw leven 

Vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3 oktober. Zie flyer  

 

Verwondering als basishouding bij het waken bij gestorvenen 

Michaëlkerk, zondag 10 oktober, 11.00 uur  

Na de Mensenwijdingsdienst zal Marie-Hélène van Tol een inleiding houden over de 

openheid die je met je verwondering kunt meebrengen als je gaat waken bij een 

gestorvene. 

Daarna volgt een gesprek met nieuwe - en aspirant - waakgroepleden en maken we 

afspraken over het waken zoals wij dat vanuit de gemeente willen aanbieden met de 

waakgroep.  

 



Wijden van het vernieuwde altaar 

Michaëlkerk, zondag 24 oktober, 10.45 uur 

Ons altaar is omkleed met een stenen omhulsel. Er zijn nieuwe antependia en 

altaarkleden gemaakt. Voorafgaand aan de Mensenwijdingsdienst worden vandaag 

het altaar en ook de nieuwe antependia en altaarkleden gewijd. Deze dag vervalt de 

kinderdienst.  

 

Herdenking van de gestorvenen  

Michaëlkerk, zondag 31 oktober, 11.00 uur 

Na een inleiding door Marie-Hélène van Tol zullen wij de overledenen van het 

voorbije jaar gedenken, Inge Oudenaarde, Elisabeth Blumenthal en Toos van der 

Sterre. Ook zal er muziek worden gemaakt.  

 

Medelijden: kracht die toekomst draagt. Lezing door Marie- Hélène van Tol 

Michaëlkerk, 21 november, 11.00 uur  

Het tweede thema van deze herfst en winter is medelijden.  

Wat verstaan we eigenlijk onder medelijden? Hoe kan medelijden helpen om elkaar te 

vinden, wanneer versplintering op de loer ligt?  

 

Adventviering voor het hele gezin 

Michaëlkerk, zondag 28 november, 16.00 uur. (Zie ook pagina 3)  

 

Voorbereiden op de Kersttijd: Liefde als poort naar leven. Lezing door Marie-Hélène 

van Tol 

Michaëlkerk, zondag 12 december, 11.00 uur 

In de Kersttijd kijken wij naar de derde poort tot de etherische Christus, de poort van 

de Liefde. Kunnen wij ‘liefde’ nieuw leren verstaan, als bron van leven? 

 

 

 

STUDIEGROEPEN 

Evangelie ochtenden 

Michaëlkerk, woensdagen 1, 15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 

november, 22 december, 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 16 september, 14 oktober, 4 november, 2 december, 

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 13 oktober, 3 november, 19.30 uur. In december vervalt de bijeenkomst. 

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 7 oktober, 28 oktober, 25 november, 20.00 uur. In december vervalt 

de bijeenkomst.  

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  

Zaterdagen 18 september, 16 oktober, donderdag 25 november, 10.30 uur (Begintijd 

is een half uur later geworden)  

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 

LOGOS, Consecrating humanity – Wereldwijde bijeenkomst 100 jaar Christengemeen-

schap 

Dortmund, 7-11 oktober 2022 

Thema: Het menszijn wijden 

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

bijeenkomst zijn ter gelegenheid van 100-jarig werken van De Christengemeenschap.  

Regelmatig ontvangt u van nu af aan via email nieuwsbrieven over dit evenement. 

 

mailto:mhtolh@online.nl

