
Gemeente  Eindhoven     AGENDA    1  december 2021 - 15 februari 2022 
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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 

Advent 28 november - 24 december 

Wo 1 dec Luk. 21, 25-36   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     9.30 10.45   Gemeenteviering,  grote schoonmaak 

Zo 12 dec Mt. 25, 1-13   9.30 10.45 Lezing: Liefde als poort naar leven  

Wo 15 dec      9.30     

Do 16 dec       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Vr 17 dec     xxx     

Zo 19 dec Luk. 21, 25-36 9.15 10.45     

Wo 22 dec     9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Vr 24 dec     9.30     

Kersttijd 25 december - 5 januari 

Za 25 dec Mt. 1, 1-25   0.00     

Za 25 dec Luk. 2, 1-20   8.00     

Za 25 dec Joh. 21, 15-25   10.00     

Za 25 dec   11.10   11.30 Kerstmuziek in de gemeente 

Zo 26 dec I Joh. 1, 1-6 xxx 10.45 12.00 Hooglied van de liefde, euritmie 

Ma 27 dec     9.30 10.45 Hooglied van de liefde  

Di 28 dec     9.30 10.45 Hooglied van de liefde  

Wo 29 dec     9.30 10.45 Hooglied van de liefde  

Do 30 dec     9.30 10.45 Hooglied van de liefde, euritmie 

Vr 31 dec Joh. 1, 1-18   9.30 10.45 Hooglied van de liefde  

Za 1 jan     9.30 10.45 Nieuwjaarsreceptie 

Zo 2 jan Lk. 2, 21-40   9.30 10.45 Hooglied van de liefde, euritmie 

Ma 3 jan     9.30 10.45 Hooglied van de liefde  

Di 4 jan     9.30 10.45 Hooglied van de liefde  

Wo 5 jan      9.30 10.45 Hooglied van de liefde  

Wo 5 jan       19.30 Oudergroep Eindhoven 

Epifanie 6 januari - 5 februari 

Do 6 jan Mt. 2, 1-12   9.30 10.45 Inleiding: Verantwoordelijkheid 

Vr 7 jan     xxx     

Za 8 jan       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 



Zo 9 jan idem 9.15 10.45     

Wo 12 jan     xxx     

Vr 14 jan     9.30     

Zo 16 jan Luk. 2, 41-52 9.15 10.45     

Wo 19 jan     9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Do 20 jan       20.00 Steiner leesgroep 

Vr 21 jan     9.30     

Zo 23 jan Joh. 2, 1-11   9.30 11.00 
Lezing: Verantwoordelijk geweten, 

Koninklijke kracht 

Wo 26 jan      xxx     

Vr 28 jan     9.30     

Zo 30 jan Mt. 8, 5-13 9.15 10.45     

Wo 2 feb     9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Wo 2 feb       19.30 Oudergroep Eindhoven 

Do 3 feb       20.00 Markusevangelie (kerk) 

Vr 4 feb     9.30     

Za 5 feb       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Triniteit 6 februari - 20 maart 

Zo 6 feb Joh. 5, 1-18 9.15 10.45     

Wo 9 feb     9.30     

Vr 11 feb     9.30     

Zo 13 feb Mt. 20, 1-16   9.30 10.45 
Lezing Ton v. Osch: Ik-kracht, innerlijk 

leven en immuniteit 

Lijdenstijd 20 maart - 16 april 

Paastijd 17 april - 25 mei 

 

  



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. 

Ouders en andere volwassenen bestuderen van 9.15 tot 9.50 uur het evangeliedeel 

dat de kinderen zullen horen.  

Advent zo 28 nov Lukas 1, 5-25  

  zo 5 dec Lukas 25, 1-11 

  zo 19 dec Lukas 1, 16-38 

Kerst   zat 25 dec* Kerstdienst voor de kinderen, zie NB: 11.15 uur! 

Epifanie zo 9 jan Mattheüs 2, 1-12 

  zo 16 jan  Lukas 2, 41-52 

zo 30 jan Johannes 2, 1-11 

*NB: 25 december, eerste Kerstdag is om 11.15 uur de kerstdienst voor de kinderen. 

Deze is anders dan door het jaar heen. De kinderen horen het kerstverhaal 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/inzingen vanaf 11.10 

uur. Om 11.15 uur de Kerstdienst zelf. 

  

Liederen kinderdienst 

Advent  KD: Nu zijt wellekome (eerste couplet) 

Kersttijd: KD: Nu zijt wellekome (alleen 2 januari; eerste en tweede couplet)  

Epifanie: KD: Hoe helder straalt de morgenster 

  

Adventviering voor alle leeftijden 

Michaëlkerk, zondag 28 november, 16.00 uur  

Om 16.00 uur zijn gezinnen, en ook anderen, welkom voor een sapje en iets lekkers. 

Daarbij kunnen we kaarsen maken en versieren, misschien wat samen zingen. 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. 

Voor nadere informatie en aanmelden:  

Truus Geurts, truus@mesmanteksten.nl, 06-4842 9967 

 

Eerste Kerstdag, 25 december, 11.30 uur: kerstmuziek in de gemeente 

Voor en door mensen uit de gemeente. Aanmelden graag bij Marie-Hélène van Tol.  

 

 

 

 



UIT HET GEMEENTEBOEK 

Op woensdag 15 september overleed Amie van Oers (* 27 maart 1959) in Eindhoven. 

Amie ontving de Stervenswijding op 14 september, de uitvaart was 17 september. De 

Mensenwijdingsdienst voor Amie was zaterdag 9 oktober.  

Dinsdag 19 oktober overleed in Veghel Willy van Heck (* 9 augustus 1934). De 

Stervenswijding ontving hij op 16 oktober, de crematie was op 26 oktober.  

 

 

 

TERUGBLIK ALTAARPROCES 

Zondag 17 oktober was het de laatste keer dat ons altaar in de oude gestalte zichtbaar 

diende in de Mensenwijdingsdienst.  

Daarna hebben Jos en Karin van Nuland het altaar voorbereid om drager te worden 

van de natuurstenen platen. Het altaar is daartoe helemaal geschuurd. De stenen 

platen zijn donderdag aangebracht door twee medewerkers van de firma Kluijtmans. 

Het was bijzonder om te zien met welke aandacht en hoe zorgvuldig deze twee 

vakmensen millimeter voor millimeter pasten en schoven, net zo lang tot alle platen 

helemaal op de juiste plaats lagen. Na nog weer zorgvuldig afwerken, bewerken van 

de steen en opruimen van de cultusruimte hebben wij op vrijdag de 21
e
 voor het eerst 

het altaar opnieuw in de Mensenwijdingsdienst mogen ervaren. Dit was nog met het 

oude altaarkleed en antependium. Ná de dienst heeft Cokkie van Mierlo het altaar 

nieuw ingekleed met een heel nieuw altaarkleed mèt loper en een groot nieuw 

antependium. De komende maanden zullen steeds de nieuwe antependia, óók door 

Cokkie gemaakt, vóór een nieuwe feesttijd gewijd worden. Op zondag de 23
e
 is het 

altaar vóór de dienst gewijd door Marie-Hélène. Onze bewindsdrager Ernst Terpstra 

heeft de eerste Mensenwijdingsdienst aan ons vernieuwde altaar gecelebreerd. Daarna 

was in de gemeentezaal een feestelijk samenzijn. Annemiek van Lamoen had voor wat 

lekkers gezorgd, Jos en Cokkie hebben beiden verteld over hun zoeken naar de juiste 

maten, vormen en hoe je dat dan moest uitvoeren! Bert Voorhoeve vertelde het 

verhaal van het hout en de steen, die nu beiden dienen in de cultus.  

Ernst Terpstra vertelde nog hoe op deze zelfde zondag in Polen de eerste 

Priesterwijdingen op Poolse bodem zijn gevierd, en daarmee drie Poolse geestelijken 

aan het werk gaan om daar aan de voorbereiding van een gemeente te beginnen. Zo 

verruimden wij de blik nog even naar Oost Europa en vernieuwingsimpulsen in de 

Christengemeenschap. Dit alles meenemend, sloten wij met een danklied aan de 

schepping deze bijeenkomst af.  

Marie-Hélène van Tol 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

Nieuw: Gemeenteboek 

Onze gemeente beschikt sinds oktober over een Gemeenteboek. In dit boek staan de 

Dopen, Jeugdwijdingen, Huwelijkswijdingen, Stervenswijdingen en uitvaarten 

genoteerd die in onze gemeente zijn geweest sinds het prille begin. Zo bewaren we in 

de gemeenteherinnering de gebeurtenissen van het verleden.  

En ieder die in de kerk komt kan dit lezen.  

Myriam Driesens heeft hiervoor nog ná haar uitzending naar Antwerpen het nodige 

speurwerk verricht. Daarna heeft Lidwien van Geffen alles met de hand ingeschreven. 

Het boek zelf is ooit met de hand gebonden door Carien Böhmer. 

 

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. Om 10.00 uur, wanneer het vol licht is, vieren we met de 

derde dienst de komst van Christus op aarde. 

Let op: Deze derde dienst was altijd om 10.45 en is dus nu om 10.00 uur! Hieraan 

aansluitend is de Kerstdienst voor de kinderen waar graag iedereen bij aanwezig kan 

zijn die dat wil. Deze Kerstdienst voor de kinderen is een bijzondere viering waar het 

kerstverhaal zoals Lukas het vertelt, wordt verteld in cultische vorm.  

 

Tijden en planning kersttijd: Het rooster vindt u in het overzicht midden in de 

berichten.  

 

LIEDEREN IN DE DIENSTEN 

Advent MWD: 1. O neig Uw oor tot mij 

  2. O Heer, Gij die werkt 

Kersttijd MWD: 1.  Er is een roos ontsprongen 

  2. Wij die zijn geboren 

  3. Geopenbaard zij God in hemelhoogten 

Epifanie: MWD: 1. Laat Uw aangezicht over ons lichten 

  2. Uw vrede zij de ordenende kracht 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITEITEN 

Gemeenteviering en grote schoonmaak 

Michaëlkerk, vrijdag 10 december, 10.45 uur 

Op vrijdag 10 december is er om 9.30 uur een gemeenteviering. 

Aansluitend is het koffiedrinken en is er een grote schoonmaakochtend. Iedereen is 

welkom.  

Er zal een lunch verzorgd worden door Annemiek.  

Graag aanmelden bij Annemiek van Lamoen, 06-1495 2244, avanlamoen@gmail.com 

 

Liefde, poort naar leven. Lezing door Marie-Hélène van Tol 

Introductie tot de serie gesprekken / euritmie-oefeningen tijdens de Kersttijd  

Michaëlkerk, zondag 12 december, 10.45 uur 

In de Kersttijd zal de liefde als poort tot de etherische Christus centraal staan. Wij 

verdiepen daarvoor het 13
e
 hoofdstuk uit de eerste brief van Paulus aan de 

Korinthiërs. Dit Hooglied neemt de lezer mee op een weg waarop je de liefde in veel 

kleuren en vanuit een wezenlijke benadering leert kennen.  

Drie keer zal Martine Meursing euritmie met ons doen. De gebaren laten weer heel 

andere ervaringen ontstaan dan het gesprek.  

 

Kerstmuziek in de gemeente 

Michaëlkerk, Eerste Kerstdag 25 december, 11.30 uur 

Een kerstconcert door en voor ieder die wat wil spelen of zingen in kerststemming. 

Aanmelden voor een bijdrage aan het programma bij Marie-Hélène van Tol. 

 

Kersttijd, het Hooglied van de liefde door Paulus (1 Kor. 13) 

Michaëlkerk, vanaf 26 december tot en met 6 januari, steeds na de dienst 

26 december  met euritmie  

27 december daarna gesprek en spreken 

28 december  daarna gesprek en spreken 

29 december  daarna gesprek en spreken 

30 december  met euritmie 

31 december  daarna gesprek  

1 januari  Nieuwjaarsreceptie 

2 januari  met euritmie 

3 januari  daarna gesprek en spreken 

4 januari  daarna gesprek en spreken 

5 januari  daarna gesprek en spreken 

6 januari  Inleiding en gesprek over verantwoordelijkheid, met Marie-Hélène 

van Tol 

 

 



Verantwoordelijk geweten, Koninklijke kracht. Lezing door Marie-Hélène van Tol  

Michaëlkerk, zondag 23 januari, 11.00 uur    

Hoe kunnen we vanuit de groei die van ons verwacht wordt op dit moment inspiratie 

vinden voor een ‘juiste’ verantwoordelijkheid?  

 

Ik-kracht, innerlijk leven en immuniteit. Lezing door Ton van Osch, antroposofisch arts 

in ruste  

Michaëlkerk, zondag 13 februari, 10.45 - 12.00 uur 

Wie een boterham meeneemt kan desgewenst ná de lezing bij de lunch nog napraten 

met elkaar en de spreker. 

 

 

STUDIEGROEPEN 

Evangelie ochtenden 

Michaëlkerk, woensdagen 22 december, 19 januari, 2 februari, 16 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! Omdat 5 

januari nog Kersttijd is, is daar de Brief van Paulus aan de Korinthiërs het thema.  

 

Markus evangelie  

Michaëlkerk, donderdagen, 2 december, 3 februari, 3 maart, 20.00 uur (januari 

vervalt) 

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 jonge kinderen 

Woensdagen 5 januari, 2 februari, 2 maart, 19.30 uur. (In december vervalt de 

bijeenkomst.) 

We beginnen met een gesprek, met vragen over onze kinderen. Aan de hand vaan het 

boek ‘De wetenschap van de geheimen van de ziel’ van Rudolf Steiner verdiepen we 

onze levensvragen.  

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

4073 0466. 

 

Steiner Leesgroep, voor ouders/leerkrachten van een Vrije School  

Donderdagen 25 november, 20 januari, 17 februari, 24 maart, 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. 

 

mailto:mhtolh@online.nl


Bijeenkomsten Kring Maastricht  

Donderdag 16 december, zaterdag 8 januari, zaterdag 5 februari, 10.30-12.30 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 

Volgende ledenvergadering zaterdag 5 maart. Om 9.30 uur Gemeenteviering, 10.00 

uur vergaderen.  

 


