
Gemeente  Eindhoven     AGENDA    1 april - 15 juni 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 

Lijdenstijd 20 maart - 16 april     

Vr 1 april Joh. 6, 1-15   9.30     

Za 2 april       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Za 2 april       12.30 
Kennismaking met Christengemeenschap 

(Maastricht) 

Zo 3 april Joh. 8, 1-12 9.15   10.15 Kinderen zaaien het Paasgraan 

Zo 3 april     10.45 12.15 Passie bij de koffie - Bert Voorhoeve 

Wo 6 april     9.30 10.45 Inleiding en gesprek: ziekte en gezondheid 

Wo 6 april       19.30 Oudergroep Eindhoven 

Do 7 april       20.00 Markusevangelie (kerk) 

Vr 8 april     9.30     

Za 9 april       19.00 Zingen op Zaterdag (kerk) 

Zo 10 april Mt. 21, 1-11   10.45 
10.45 

(!) 

Palmzondag. Offeren - toespraak vóór de 

Mensenwijdingsdienst 

Zo 10 april       12.15 Offeren. Inleiding 

Ma 11 april Mk. 11, 12-19   9.30 10.45 
Offeren. Inleiding en kunstzinnige 

verwerking 

Di 12 april Mk. 11, 20-34   9.30 10.45 
Offeren. Inleiding en kunstzinnige 

verwerking 

Di 12 april       19.30 
Het Christusoffer. Lezing door Miriam v. 

Osch (kerk) 

Wo 13 april Mk. 14, 1-9   9.30 10.45 
Offeren. Inleiding en kunstzinnige 

verwerking 

Do 14 april Luk. 23, 13-32   9.30 10.45 
Witte Donderdag. Offeren - Inleiding en 

kunstzinnige verwerking 

Vr 15 april Joh. 19, 1-15   9.30 10.45 
Goede Vrijdag. Offeren - Inleiding en 

kunstzinnige verwerking 

Vr 15 april       15.00 
Lezen Lijdensevangelie, met muziek 

(kerk) 

Za 16 april Joh. 19, 16-42   9.30 10.45 Stille Zaterdag. Offeren - Inleiding 

Paastijd 17 april - 25 mei     

Zo 17 april Mk. 16, 1-8   9.30 11.15! 

Eerste Paasdag.  

KINDERDIENST! Daarna feestelijk 

uurtje. Met Paashaas? 

Ma 18 april     9.30 16.00 
Tweede Paasdag. Paasviering voor het hele 

gezin (kerk) 

Wo 20 april      xxx     

Do 21 april       19.30 Steiner leesgroep (kerk)  

Vr 22 april     9.30     

Za 23 april       19.00 Zingen op Zaterdag (kerk) 

Zo 24 april Joh. 20, 19-29   10.45 14.15 Voorbereiding op Jeugdwijding 

Wo 27 april     9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Vr 29 april     9.30     



Zo 1 mei Joh. 10, 1-18 9.15 10.45     

Wo 4 mei     9.30 19.30 Oudergroep Eindhoven 

Vr 6 mei     9.30     

Za 7 mei       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Za 7 mei       19.00 Zingen op Zaterdag  (kerk) 

Zo 8 mei Joh. 15, 1-17   9.30 10.45 Bespreking: 'Op naar Dortmund'  

Wo 11 mei      9.30 10.00 Gemeenteviering. Evangelie ochtend 

Do 12 mei       20.00 Markusevangelie (kerk) 

Vr 13 mei     9.30     

Za 14 mei       9.00 

Conferentie met Peter Selg:  

Christengemeenschap en antroposofie 

(Driebergen) 

Zo 15 mei Joh. 16, 1-23 9.15 10.45     

Wo 18 mei     9.30     

Do 19 mei       19.30 Steiner leesgroep (kerk)  

Vr 20 mei     9.30     

Za 21 mei       10.00 
Bijeenkomst: Levensinspiratie voor 18-49 

jarigen (kerk) 

Za 21 mei       19.00 Zingen op Zaterdag (kerk) 

Zo 22 mei Joh. 14, 1-21   10.45 14.15 Voorbereiding op Jeugdwijding 

Wo 25 mei     xxx     

Hemelvaart 26 mei - 4 juni     

Do 26 mei Joh. 16, 24-33     7.30 Hemelvaartwandeling, ontbijt 

Do 26 mei     9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Vr 27 mei     xxx     

Zo 29 mei idem   9.30 10.45 
Lezing: Hoe 'groen' is ons bewustzijn? 

Hoe gezond ons ideaal?'  

Wo 1 juni      9.30 19.30 Oudergroep Eindhoven 

Vr 3 juni     9.30     

Za 4 juni       19.00 Zingen op Zaterdag (kerk) 

Pinksteren 5 juni - 7 juni     

Zo 5 juni Joh. 14, 23-31   10.45 12.15 Inleiding over Grondsteen 

Ma 6 juni idem   9.30 11.15! 
KINDERDIENST! Daarna Pinksterfeest 

(Ponymanege) 

Di 7 juni idem   9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Triniteit 8 juni - 23 juli     

Wo 8 juni Joh. 3, 1-21   xxx     

Vr 10 juni     9.30     

Za 11 juni       10.30 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Za 11 juni       14.15 Voorbereiding op Jeugdwijding 

Zo 12 juni idem   10.45     

Wo 15 juni     9.30     

Johannestijd 24 juni - 23 juli     

Zomertijd 24 juli - 28 september     

 

  



ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN van 7-14 jaar 

Zondagsdienst voor de kinderen en godsdienstles 

Let op: Ten opzichte van het vorige gemeentebericht vervallen enkele data vanwege het 

nieuwe veertiendaagse ritme.  

Twee keer per maand is om 9.15 uur een verhaal voor de kinderen met een 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 uitzonderings-

situaties door.  

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

kinderen zullen horen.  

Lijdenstijd: 3 april Joh. 8, 1-12 Zaaien van het 

   Paasgraan 

Paastijd: 17 april   NB: 11.15!!  Markus 16, 1-8  

 1 mei Joh. 10, 1-16 

 15 mei Joh. 15, 1-17 

Pinksteren 6 juni     NB: 11.15!! Hand. 2, 1-13 Daarna Pinksterfeest   

Tussentijd 19 juni  Joh. 1,1-18     

Johannestijd 3 juli  Markus 1, 1-11 Laatste keer voor de  

   zomervakantie 

NB: Op Paaszondag is de kinderdienst om 11.15 in plaats van om 10.00 uur. Géén inzingen 

van tevoren. Na de kinderdienst is in de gemeentezaal een feestelijk uurtje, we gaan onder 

anderen kijken of de Paashaas voorbij is gekomen… 

NB: Tweede Pinksterdag, feest! (Zie flyer) De kinderdienst is om 11.15 uur, oefenen van het 

lied om 11.00 uur. Aansluitend gaan we naar de ponymanege om ons feest te vieren.  

   

Liederen kinderdienst 

Lijdenstijd:  20 maart t/m 3 april Zaai nu Uw zaad 

Paastijd: 17 april t/m 25 mei Open breekt de aarde  

Pinksteren  6 juni  ’t Licht in onze harten 

Tussentijd  19 juni Hij is de ster, Hij is de zon   

Johannestijd 3 juli ’t Licht in onze harten  

 

Kinderen zaaien het paasgraan (vanaf 4 jaar)  

Michaëlkerk, zondag 3 april, 10.15 - 10.35 uur 

Boerin Elsa brengt graan mee dat we gaan zaaien. Kinderen kunnen hun eigen potje met aarde 

meenemen. Door zelf te zaaien en te zien hoe het zaad kiemt kunnen de kinderen 

meebeleven hoe het leven echt weer terugkomt met Pasen!  

 

Paasviering voor het hele gezin  

Michaëlkerk, maandag Tweede Paasdag, 18 april, 16.00 uur  

Vanaf 16.00 uur zijn kinderen van 4 tot 10 jaar met hun begeleiders welkom voor een 

paasviering.  

We zingen Paasliedjes. We zien een prachtig bloeiende lentetuin. In die tuin is een 

geheimzinnige grot. Welke ontmoeting zal daar zijn? 

Aanmelden graag bij Truus Geurts: truus@mesmanteksten.nl 

 



Voorbereiding op de Jeugdwijding van 2023 

Michaëlkerk, zondagen 24 april, 22 mei, zaterdag 11 juni, 14.15 - 16.15 uur  

Kinderen die tussen mei dit jaar en Pasen 2023 veertien jaar worden, kunnen eventueel de 

Jeugdwijding ontvangen. Informatie bij Marie-Hélène van Tol: mhtolh@online.nl of 06-

40730466. 

 

 

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST 

Lijdenstijd: 1. O Heer, Gij zijt bereid 

 2. Te midden van ons zijt Gij 

Pasen: 1:  Verrezen is de Heer 

 2:  Waardig is het Lam 

Hemelvaart 1:  Tot de hoogten is Jezus Christus verheven 

 2:  Waardig is het Lam 

Pinksteren 1:  Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld 

 2: Uw vrede zij de ordenende kracht  

Tussentijd 1:  Gij zijt de bron 

 2: Uw vrede zij de ordenende kracht 

 

 

MEDEDELING 

Een nieuw ritme in de kinderdienst en een nieuwe begintijd van de Mensenwijdingsdienst op 

zondag.  

Beste mensen,  

In onze gemeente was nog altijd drie keer per maand een kinderdienst. De ouders hebben 

gevraagd of dat naar twee keer mag. Vanaf april zal dit ingaan. De ochtend met de 

kinderdienst blijft wel dezelfde structuur behouden, dus eerst is het verhaal voor de kinderen, 

de volwassenen hebben in diezelfde tijd een gesprek over het evangeliegedeelte dat de 

kinderen zullen horen. Om 9.50 uur gaan de kinderen hun lied oefenen. En om 10.00 uur is 

dan de kinderdienst.  

Dit veertiendaagse ritme van de kinderdienst gaat natuurlijk moeilijk op met het drieweekse 

ritme van de Mensenwijdingsdienst. Dat zal dus ook veranderen. Vanaf zondag 3 juli zal in 

het vervolg elke zondagse Mensenwijdingsdienst om 10.30 uur beginnen.  

Op dagen dat er een inhoud is na de dienst, is die inhoud van 11.50 tot 13.00 uur. Dat is later 

dan wij gewend zijn. De gemeentecommissie zal op die zondagen kijken naar een extra stevig 

hapje bij de koffie.  

Op grote feestdagen zal de kinderdienst ná de Mensenwijdingsdienst zijn. De kinderdienst 

begint dan om 11.45 uur. Na de kinderdienst is er dan een feestelijk samenzijn voor jong en 

oud. Op Paaszondag is dit al het geval, maar dan is de tijd van de Mensenwijdingsdienst nog 

in het oude patroon als een vroege dienst dus 9.30 uur. De kinderdienst begint die dag om 

11.15.  

Wij zullen dit een half jaar zo doen. Eventueel kunnen we daarna kijken of er aanpassingen 

nodig zijn in dit nieuwe patroon.  

Marie-Hélène van Tol 



ACTIVITEITEN 

Kennismaking met de Christengemeenschap 

Pallium Portam (Pastorie) Maastricht, zaterdag 2 april 

Op zaterdagmiddag 2 april vindt te Maastricht een algemene 

kennismakingsbijeenkomst met De Christengemeenschap plaats 

m.m.v. Marie-Hélène van Tol. De middag (die aansluit op de 

evangelie- 

bijeenkomst in de ochtend) start om 12.30 uur met een lunchbuffet en eindigt met een afsluiting 

rond 16.00 uur.  

Locatie: Mgr. Vranckenplein 2, 6213HL, ten huize van Pallium Portam.  

Voor aanmelding (graag voor 30 maart) en informatie kunt u contact opnemen met Els 

Knibbeler 06-5021 3960 of els.knibbeler@gmail.com 

 

Passie bij de koffie, Bert Voorhoeve 

Michaëlkerk, op zondag 3 april na de Mensenwijdingsdienst  

Bert Voorhoeve zal deze ochtend zijn nieuwe boek presenteren Op zoek naar het land van de 

regenboog, Verhalen en sprookjes rond de levensweg. 

In dit boek heeft hij de verhalen samengebracht, die hij in de loop van zijn leven heeft 

geschreven. De verhalen en sprookjes zijn ontstaan tijdens het gaan van zijn levensweg op 

bekende en onbekende wegen, nieuwe wegen, gebaande en ongebaande wegen, omwegen 

en smalle hobbelige paadjes. Ook ontmoetingen, waarnemingen in de natuur, gesprekken 

over levensvragen en problemen, biografie- en sprookjesgroepen vormden de basis voor zijn 

passie voor verhalen.  

Leidraad was daarbij een zin uit de Kleine prins, van Antoine de Saint-Exupéry: Het wezenlijke 

is voor de ogen onzichtbaar, alleen met je hart kun je werkelijk zien.’ 

Tijdens de bijeenkomst zijn de boeken te koop. 

  

Gespreksochtend over omgaan met ziekte en gezondheid. Met Marie-Hélène van Tol en 

Sander de Steur, antroposofisch huisarts in ruste.  

Michaëlkerk, woensdag 6 april, 10.45 - 12.15 uur  

Thema: Hoe verzorg ik balans? 

Marie-Hélène van Tol zal een inleiding geven over dit thema. Dan volgt een gesprek.  

De ochtend sluit inhoudelijk om 12.15 uur af. Wie wil kan voor daarna nog eigen lunch 

meenemen. 

Aanmelden via de intekenlijst op het prikbord in de kerk of bij Tiny Muris, 0499-39 5492, 

tinimuris@hotmail.com. 

 

Zingen op Zaterdag, met Marie-Hélène van Tol 

Michaëlkerk, eens in de veertien dagen van 19.00 uur tot ongeveer 20.45 uur 

Data: 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni (18 juni zonder Marie-Hélène)  

Als er voldoende mensen zijn kan de avond cultisch afgesloten worden met zang. We oefenen 

de gemeenteliederen en bespreken die ook om er meer verhouding toe te krijgen. We zingen 

muziek die past bij het jaargetijde, en ook gewoon grappige of gezellige liedjes. Je hoeft niet 

goed te kunnen zingen, iedereen kan meedoen!  

Aanmelden voor de informatielijst en actuele data bij: onno.van.hagen.@planet.nl  

 

mailto:els.knibbeler@gmail.com


Offeren als leven-schenkend gebaar, toespraak vóór de Mensenwijdingsdienst door Marie-

Hélène van Tol 

Michaeëkerk, Palmzondag 10 april, 10.45 uur  

In de Stille Week zullen we zoeken naar wat offeren is.  

We kijken naar het offer van Christus en het offer van mensen. We kunnen vragen: Wat 

maakt iets tot een offer? Hoe kunnen wij ons innerlijk zo scholen en voorbereiden dat wij een 

offer kunnen brengen? Is er iets veranderd in het vermogen van mensen om te offeren sinds 

Golgotha?  

 

Offeren - inleidingen 

Michaëlkerk, zondag 10 april t/m zaterdag 16 april 

Elke dag in de Stille Week zal na de Mensenwijdingsdienst een inleiding zijn over Offeren. 

Miriam van Osch en Marie-Hélène van Tol zullen afwisselend een korte inleiding geven op 

een bepaald gedeelte uit de Mensenwijdingsdienst. Na een gesprek hierover kan ieder op zijn 

of haar eigen manier deze inhoud kunstzinnig verwerken. Wij zorgen voor potloden, verf, 

papier, boetseerklei. Je kunt dan een gedicht maken, iets schrijven, iets met kleur op papier 

laten ontstaan of een vorm boetseren.  

 

Wat gebeurt er met de komst van Christus op aarde? Wat betekent dat voor de mensen? 

Welke nieuwe kwaliteiten ontstaan daar? Lezing door Miriam van Osch 

Michaëlkerk, dinsdag 12 april, 19.30 uur 

Aanvang 19.30 uur. Cultische afsluiting 21.30 uur. 

 

Goede Vrijdag: Lezen Lijdensevangelie met muziek  

Michaëlkerk, Goede Vrijdag, 15 april, 15.00 uur 

Om 15.00 uur wordt als ieder jaar het Lijdensevangelie gelezen. Leden uit onze muziekgroep 

zullen daarbij passende muziek verzorgen.  

 

Op naar Dortmund, de Wereldwijde bijeenkomst 100 jaar Christengemeenschap 

Michaëlkerk, zondag 8 mei, 10.45 - 12.00 uur  

‘Logos, consecrating humanity’ 

Onder deze titel zal van 7 tot 11 oktober in Dortmund de wereldwijde bijeenkomst zijn ter 

gelegenheid van het 100-jarig mogen werken van de Christengemeenschap.  

Wie wil daarnaartoe? Weet je hoe je je kunt aanmelden? Hoe is het met het vervoer? 

Gaan we met een groep één dag heen en weer? Al deze zaken gaan we bespreken.  

  

CHRISTENGEMEENSCHAP EN ANTROPOSOFIE: WAT STAAT ONS TE DOEN? 

Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen, zaterdag 14 mei 

Conferentie met Peter Selg ter gelegenheid van 100 jaar De Christengemeenschap  

Zie de bijgevoegde flyer.  

Voor aanmelden en alle verdere informatie: https://www.100jaarchristengemeenschap.org/ 

Schriftelijk aanmelden kan ook, via de Rafaelkerk t.a.v Ger Jue, Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist 

 

Bijeenkomsten ‘Levensinspiratie’ voor mensen van 18 tot 49 jaar 

Michaelkerk, zaterdagen 21 mei, 25 juni, 10.00 - 13.30 uur 

Zaterdag 26 februari was een eerste verdiepingsochtend waar we met 

elkaar in gesprek kwamen over het thema ‘Levensinspiratie’. Dat gebeurde 

naar aanleiding van vragen en thema’s die de deelnemers vanuit hun eigen 

leven meebrachten. Vanuit deze ochtend ontstond het idee om nog een 

https://www.100jaarchristengemeenschap.org/


aantal momenten te organiseren voor zulke ontmoetingen. Er waren ook 

al concrete wensen voor een volgende keer. We ontdekten dat het de 

afgelopen jaren niet eenvoudig was om bij je eigen impulsen te blijven. Dat 

het moeilijk is je eigen idealen te vinden èn vooral te bewaren en te 

verzorgen, om ze in de wereld te laten werken.  

De volgende keer zal de volgende vraag centraal staan: Hoe kan ik oefenen om wakker te 

worden voor mijn idealen, voor wat er nodig is? En hoe kan ik wegen vinden deze impulsen 

concreet om te zetten? Hoe kan ik innerlijk oefenen door meditatie of gebed en hoe praktisch is 

dat?  

Wat we de keren daarna gaan doen zal afhangen van wat jullie vragen zijn.  

Data: Zaterdag 21 mei, zaterdag 25 juni 

Steeds van 10.00 tot 13.15 uur. 

Plaats: Michaëlkerk, Dorpstraat 122, Veldhoven.  

We beginnen de dag met inhoud en muziek, daarna is er een open gesprek en sluiten we af 

met een cultische viering en soep.  

Aanmelden vinden we natuurlijk prettig zodat we een inschatting kunnen maken voor de 

soep.  

Miriam van Osch, mevanosch@hotmail.com, Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl 

 

Hemelvaartwandeling, ontbijt en Mensenwijdingsdienst 

Michaëlkerk, donderdag 26 mei 

Hans van Tol is gevraagd om een wandeling te organiseren. De wandeling begint om 7.30 

uur en voert ons langs een mooi plekje bij de Dommel in Waalre. Als je je bij Hans aanmeldt, 

dan krijg je ook te horen waar de wandeling zal zijn. Email van Hans: vantol@online.nl., tel. 

06-3045 0304. Er hangt ook een lijst op het prikbord in de kerk. 

Huub Houben wil weer het ontbijt voorbereiden voor ná de wandeling en vóór de Dienst.  

De Mensenwijdingsdienst begint om 9.30 uur.  

 

De wereld in: Hoe ‘groen’ is ons bewustzijn? Hoe gezond is ons ideaal?  

Lezing door Marie-Hélène van Tol 

Michaëlkerk, zondag 29 mei, 10.45 - 12.00 uur 

 

Pinksteren 

Michaëlkerk 5, 6, 7 juni 

Zondag 5 juni om 10.45 uur is de Mensenwijdingsdienst. Daarna houdt Marie-Hélène een 

inleiding over de grondsteen van onze gemeente, die wij ook samen zullen spreken. 

Maandag 6 juni om 9.30 uur is de Mensenwijdingsdienst. Aansluitend is om 11.15 uur de 

kinderdienst. Vervolgens gaan wij naar het terrein voor ons gemeentefeest. We zijn weer 

welkom op een van de mooie weilanden van de ‘Eerste Eindhovense ponymanege’, op de 

Genneperweg 144a, 5644 RT in Eindhoven. 

Zie verder de bijgevoegde flyer.  

Dinsdag 7 juni om 9.30 uur is de Mensenwijdingsdienst. Aansluitend de perikoopbespreking.  

mailto:vantol@online.nl


STUDIEGROEPEN, in de kerk tenzij anders vermeld 

Evangelie ochtenden, woensdag 30 maart, woensdag 27 april, woensdag 11 mei na de 

gemeenteviering, donderdag 26 mei (Hemelvaart), dinsdag 7 juni (Derde Pinksterdag), 

woensdag 22 juni, 10.45 uur  

Gemiddeld eens in de veertien dagen, normaal 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 7 april, 12 mei, 23 juni, 20.00 uur  

Wij stellen eerst vragen ten aanzien van de gebeurtenissen die in de wereld gebeuren. Dan 

verdiepen wij ons in het evangelie naar Markus. Zo valt een nieuw licht op onze vragen. Meer 

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

 

Oudergroep Eindhoven, voor ouders met jonge kinderen 

Woensdagen 6 april, 4 mei, 1 juni, 29 juni, 19.30 uur 

We beginnen met een gesprek, met vragen over onze kinderen. Aan de hand van 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 21 april, 19 mei, 16 juni, 19.30 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  

Zaterdagen 2 april, 7 mei, 11 juni, 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. 
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