
Gemeente  Eindhoven     AGENDA    1 februari - 15 april 2023 
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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 

Epifanie 6 januari - 4 februari     

Wo 1 feb Matth. 8, 5-13    xxx     

Vr 3 feb     9.30     

Za 4 feb       19.00 Zingen op Zaterdag (kerk) 

Triniteit 5 februari - 11 maart     

Zo 5 feb 
Matth. 20, 1-

16 
  10.30 12.00 Lezing: Priesterwijding 

Wo 8 feb      9.30     

Do 9 feb       19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 

levensvragen 

Vr 10 feb     9.30     

Za 11 feb       10.15 
Bijeenkomst Kring Maastricht, cultische 

afsluiting 

Zo 12 feb Luk. 8, 4-18 9.15 10.30 12.00 
Passie bij de Koffie: Mieke Wimar over 

Sekem 

Wo 15 feb      9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Do 16 feb       20.00 Marcus evangelie (kerk) 

Vr 17 feb     9.30   

"Het eerste Goetheanum, een muziekaal 

gebouw?", met Peter Kraul (Johanneskapel, 

Arnhem) 

Za 18 feb       19.00 Zingen op Zaterdag (kerk) 

Za 18 feb         

"Het eerste Goetheanum, een muziekaal 

gebouw?", met Peter Kraul (Johanneskapel, 

Arnhem) 

Zo 19 feb 
Luk. 18, 18-

34 
  10.30 12.00 

"Met humor door het oog van de naald", met 

Carla Esselman 

Wo 22 feb      9.30     

Do 23 feb       19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 

levensvragen 

Vr 24 feb     9.30     

Zo 26 feb Mt. 4, 1-11 9.15 10.30     

Wo 1 mrt      9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Do 2 mrt       20.00 Marcus evangelie (kerk)  

Vr 3 mrt     9.30     

Za 4 mrt       19.00 Zingen op Zaterdag (kerk) 

Zo 5 mrt Mt. 17, 1-13   10.30 12.00 
"Aan de rand van het leven", lezing door 

Babs Willemse 

Wo 8 mrt      9.30     

Do 9 mrt       19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 

levensvragen 

Vr 10 mrt     9.30     

Za 11 mrt       10.15 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Lijdenstijd 12 maart - 8 april     

Zo 12 mrt Lk. 11, 14-36 9.15 10.30     

Wo 15 mrt      9.30 10.45 Evangelie ochtend 



Vr 17 mrt     xxx   Priesterwijding Stuttgart 

Zo 19 mrt Joh 6, 1-15   10.30   
Gemeenteviering i.v.m. Priesterwijding 

Stuttgart, gevolgd door gesprek 

Wo 22 mrt      xxx     

Vr 24 mrt     xxx     

Za 25 mrt     9.30 10.15 

Gemeenteviering. 

Nieuwe vertaling van enkele woorden in de 

Mensenwijdingsdienst 

Za 25 mrt       11.00 Ledenvergadering 

Zo 26 mrt Joh. 8, 1-12 9.15 10.30     

Wo 29 mrt      9.30 10.45 Evangelie ochtend 

Do 30 mrt       19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 

levensvragen 

Vr 31 mrt     9.30     

Za 1 april       19.00 Zingen op Zaterdag (kerk) 

Zo 2 april Mt. 21, 1-11   10.30 12.00 

Palmzondag. "Ademen", inleiding en 

oefeningen, met Ingrid Bal en Marie-Hélène 

v. Tol 

Ma 3 april Mk. 11, 12-19   9.30     

Di 4 april Mk. 11, 20-34   9.30 19.30 

"De hoopdragende opdracht van het 

Manicheïsme", lezing door Jesse Mulder 

(kerk) 

Wo 5 april Mk. 14, 1-9   9.30     

Do 6 april 
Luk. 23, 13-

32 
  9.30 10.45 

Witte Donderdag. "In het licht van de Hoop", 

sluieren met Margareth Lintsen 

Vr 7 april Joh. 19, 1-15   9.30 10.45 
Goede Vrijdag. "In het licht van de Hoop", 

sluieren met Margareth Lintsen 

Vr 7 april       15.00 Lezing Lijdensevangelie, met muziek  

Za 8 april Joh. 19, 16-42   9.30 10.45 
Stille Zaterdag. "In het licht van de Hoop", 

sluieren met Margareth Lintsen 

Paastijd 9 april - 17 mei     

Zo 9 april Mk 16, 1-8 12.00 10.30   

Eerste Paasdag. Kinderdienst NA de 

Mensenwijdingsdienst. Daarna feestelijk 

samenzijn (kerk) 

Ma 10 april     9.30     

Wo 12 april      xxx     

Vr 14 april     9.30     

Hemelvaart 18 mei - 27 mei     

Pinksteren 28 mei - 30 mei     

 

  



ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN van 7 - 14 jaar 

Zondagsdienst voor de kinderen en godsdienstles 

Twee keer per maand wordt om 9.15 uur een verhaal aan de kinderen verteld, 

begeleid door een activiteit. Om 9.50 uur oefenen zij het lied dat zij in de 

kinderdienst gaan zingen 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. Aanmelden is niet nodig. 

Eventueel kun je in de appgroep worden opgenomen, je blijft dan op de hoogte van 

eventuele veranderingen.  

Informatie Marie-Hélène van Tol 

12 februari Mt. 20, 1-16 

26 februari Mt. 17, 1-13     

12 maart Lk. 18, 31-43     

26 maart Joh. 6, 1-15  

9 april* (Pasen) Mk. 16 

23 april  Joh. 20, 11-18   

*NB: 9 april, Paaszondag, is de kinderdienst ná de Mensenwijdingsdienst en begint om 

12.10 uur. Vanaf 12.00 uur binnenkomen en inzingen. Na de kinderdienst is tot 13.00 

uur een gezellig Paas-samenzijn voor iedereen in de gemeentezaal.   

 

Liederen Kinderdienst 

Februari: Wees Gij een leid-ster boven mij 

Paastijd: Open breekt de aarde  

 

Jeugdwijding 2023 

Voor de Jeugdwijding op zondag 16 april om 10.30 uur worden drie kinderen 

voorbereid. De Jeugdwijding bestaat uit twee delen die direct in elkaar overgaan. 

Eerst is het eigenlijke Jeugdwijdingsdeel. Dit sluit qua vorm aan bij de kinderdienst. Na 

een korte overgang begint de Mensenwijdingsdienst. In deze dienst ontvangen de 

Jeugdwijdelingen voor het eerst de communie. De gemeente ziet ter wille van hen 

van de communie af. Volwassenen zijn hartelijk welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

Ter informatie vindt u bij dit Gemeentebericht een folder over de Jeugdwijding. 

 

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST 

Februari: O: zie ons aan 

 C: Heer in Uw woorden  

Lijdenstijd:  O: O heer Gij zijt bereid 

 C: De Vrede Gods 

Paastijd:  O: Hij die voor ons de dood overwon 

 C: Heer in Uw woorden 



 

BERICHT VAN HET CONVENT 

Donderdag 24 november overleed in Eindhoven Otto Gijsbert (Bert) Voorhoeve  

( * 9 juli 1940 te Hattum). Woensdag 23 november heeft Bert de Stervenswijding 

ontvangen. De Mensenwijdingsdienst voor Bert was zaterdag 17 december. Bert was 

sinds 1973 lid van De Christengemeenschap. 

 

Priesterwijdingen 2023 

Stuttgart:  

 17 maart: Liga Skujina, Sigrid de Zwart, Jeroen Benschop, 

 18 maart: Miriam van Osch, Eline van den Muijsenberg,  

 19 maart: Eolo Berardi, Nathanael Becker.  

Buenos Aires:  

 16 april: Nahuel Di Stefano Villalba, Nicolás Martin  

 

Vertaalwerk voor de sacramenten 

Vanaf 2 april worden in het Nederlandse taalgebied enkele nieuwe zinnen in een 

vernieuwde vertaling gesproken in de Mensenwijdingsdienst. Sommige veranderingen 

zullen wel wat gewenning vragen. Op zaterdag 25 maart zal ik voorafgaand aan de 

Ledenvergadering de vernieuwingen lezen en er wat uitleg over geven.  

PS: Voor hen die naar de Priesterwijdingen in Stuttgart gaan: De jong-gewijden zullen 

hun eerste Mensenwijdingsdienst in de nieuwe vertaling celebreren.  

 

 

 

ACTIVITEITEN 

Zingen op Zaterdag, voorbereiding op de Jeugdwijding van 16 april 

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

Wie komt mee oefenen om tijdens de Jeugdwijding op 16 april te zingen? Repetities 

zijn 4 en 18 februari, 4 maart, 1 april. Op 16 april inzingen om 9.45. De Jeugdwijding 

begint om 10.30 uur.  

Behalve het oefenen voor de Jeugdwijding is er ook ruimte voor een cultische 

afsluiting met zang. Gemeenteliederen oefenen en bespreken om er meer verhouding 

toe te krijgen.  

Aanmelden voor de informatielijst onno.van.hagen@planet.nl  

 



Tweeluik: Jij, een wordende (deel 2) … Over de Priesterwijding en de weg daar naar 

toe 

Lezing door Marie-Hélène van Tol  

Michaëlkerk, zondag 5 februari, 12.00 - 13.00 uur 

Ieder die met een priester te maken heeft of zelf in het priesterberoep staat kan het 

ervaren: Priester blijf je altijd worden… Zoals wij allemaal nog mens aan het worden 

zijn. In deze twee lezingen kijken we naar processen in die wordings-weg die naar een 

wijding kan leiden. Ook wordt de bouw van de Priesterwijding beschreven zoals die 

in de Christengemeenschap gestalte heeft gekregen.   

 

‘Met humor door het oog van de naald’ met Carla Esselman 

Michaëlkerk, zondag 19 februari, 12.00 - 13.00 uur 

Op Carnavalszondag wordt het evangelie van de rijke jongeling gelezen. Dat vertelt 

over een man die overste in de tempel is. Dus iemand met grote verantwoordelijkheid 

en uitgebreide scholing. Deze mens komt naar Jezus toe en vraagt wat hij kan doen 

om het eeuwige leven te erven.  

Het antwoord dat komt, verdriet hem, want hij wordt uitgenodigd om al zijn 

bezittingen te verkopen, de opbrengst aan de armen te schenken en dan Christus te 

volgen. Omdat hij heel rijk is, vind hij dat een grote uitdaging.  

Wij gaan vandaag een poging doen om dit proces wat te verdiepen en met humor 

aan te gaan. Carla Esselman begeleidt ons daarbij.  

 

‘Aan de rand van het leven. Hopeloos hoopvol?’ Lezing door Babs Willemse  

Michaëlkerk, zondag 5 maart, 12.00 - 13.00 uur 

Babs Willemse kreeg als 23-jarige vrouw een levertransplantatie. Sinds meer dan 30 

jaar leeft zij nu met dit geschonken orgaan. Babs vertelt: ‘Ik was jong en dacht niet zo 

veel na over wat voor consequenties dit zou kunnen hebben. Eigenlijk leefde ik niet 

met hoop, ik kende dat gevoel nauwelijks! Hoop groeide pas ná de transplantatie heel 

langzaam. Ik ging nadenken over wat voor mijn donor het verlies van zijn leven en 

zijn lever zou kunnen betekenen. Langzaam groeide er hoop dat mijn verder leven 

voor hem óók een zin zou kunnen hebben. Ook hoop dat ik met mijn leven op aarde 

voor anderen een steun kan betekenen. Maar om tot die hoop te komen…. Dat was 

een lange weg!’  

Na de lezing is het mogelijk met een zelf-meegebrachte boterham nog wat na te 

praten bij de lunch.  

 

Gemeenteviering en gesprek 

Michaëlkerk, zondag 19 maart, 10.30 uur   

Vanwege de priesterwijdingen in Stuttgart zal er vandaag geen Mensenwijdingsdienst 

zijn maar een gemeenteviering. Na afloop is er een gesprek over de perikoop van 

vandaag.  

 



Ledenvergadering  

Michaëlkerk, zaterdag 25 maart 

9.30 Gemeenteviering 

10.15 Nieuwe vertaling    

In de priesterkring zoeken wij in de vertaling naar een goede aansluiting bij de 

oorspronkelijke woorden van de Mensenwijdingsdienst in het Duits. Tevens zoeken 

we ook ernaar hoe de sacramentele taal verstaanbaar blijft. Vanaf zondag 2 april 

zullen in het Nederlandstalige gebied enkele nieuwe woorden en formuleringen 

klinken. Vandaag leest Marie-Hélène deze nieuwe plaatsen voor zodat wij er ons in 

kunnen ‘inhoren.’ 

11.00 Ledenvergadering 

Deze Ledenvergadering kijken we naar de financiën naar het vorige jaar. Verder delen 

we graag met u onze zoektocht naar nieuwe bestuursontwikkelingen voor onze 

gemeente.   

13.00 Cultische afsluiting 

 

‘In het licht van de Hoop’: Inhouden en activiteiten in de Stille Week 

‘Ademen’, Inleiding en oefeningen met Ingrid Bal, logopediste, en Marie-Hélène van 

Tol  

Michaëlkerk, Palmzondag 2 april, 12.00 – 13.00 uur  

Lukt het om de balans tussen in- en uitademen te vinden in het leven? Dat is voor veel 

mensen op het moment een uitdaging. Bij aanvang van het aardse leven ademt de 

mens eerst in, bij het sterven ademt hij uit. Gedurende het leven wisselen in- en 

uitademen elkaar af. Een uiteenzetting met de wereld. Op dit moment gebeurt er 

zoveel, dat ons ritmisch adempatroon vaak wordt verstoord. We raken soms buiten 

adem of zijn ademloos, te krampachtig. Nemen we nog wel een adempauze? Kunnen 

we ons ademen vernieuwen, vervullen met inspiratie, dan kunnen we iets van Pasen 

beleven. Een verjonging. Met Pasen juicht de aarde en zij ademt wijds. Kunnen we 

juichend mee-ademen?  

Ingrid Bal is logopediste met een praktijk in Eindhoven. Zij werkt met het mensbeeld 

van de antroposofie. Marie-Hélène van Tol is geestelijke in de Christengemeenschap - 

beweging tot religieuze vernieuwing.  

 

‘De hoopdragende opdracht van het Manicheïsme’ - Lezing door Jesse Mulder 

Michaëlkerk, dinsdag 4 april, 19.30 uur 

‘Heb het boze lief, tot het goed is geworden. Deze opdracht stelt zich de Manichese 

mens. Het is een opdracht die richting de toekomst steeds belangrijker en centraler zal 

worden. Dat hangt samen met de reële en noodzakelijke opkomst van het kwaad, 

zoals die in indringende beelden in de Apocalyps van Johannes geschetst wordt. Je 

kunt dat nu al zien in het heersende materialisme, dat over de gehele mensheid een 

verduistering van de geest bewerkstelligt, niet alleen hier op aarde maar ook in het 

leven na de dood. De Manichese hoop, ja het rotsvaste vertrouwen, op de 



uiteindelijke verlossing van het kwaad is in het aangezicht van dit toekomstperspectief 

van wezensbelang.’  

Over deze hoopvolle opdracht spreekt Jesse Mulder. Dr. Jesse Mulder is filosoof en als 

onderzoeker en docent verbonden aan de universiteit Utrecht. In het boek ‘Toekomst 

van de Aarde’ van Bastiaan Baan, schreef hij twee hoofdstukken die onder andere 

hiermee verband houden.  

 

Lezen van het Lijdensevangelie volgens Markus. Met muziek afgewisseld 

Michaëlkerk, Goede Vrijdag 7 april, 15.00 uur 

Vanaf het altaar wordt binnen een cultische vorm het Lijdensevangelie gelezen. Een 

moment om dit met stille aandacht op te nemen en zo aan te sluiten bij het historische 

moment: de dood van Christus op Golgotha.   

 

‘In het licht van de Hoop’: Schilderen in de Stille Week, met Margareth Lintsen 

Michaëlkerk, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag van 10.45 - 12.00 

uur 

Kijkend naar het kruis, kun je zoeken waar de opening is naar de opstanding, hoe het 

kruis een teken van hoop kan worden. 

Overzicht van de Stille Week:  

Palmzondag 2 april 10.30 Mensenwijdingsdienst 

12.00 Inhoud: Ademen, Inleiding en oefeningen met Ingrid Bal 

(logopediste) en Marie-Hélène van Tol  

Maandag 3 april  9.30 uur Mensenwijdingsdienst  

Dinsdag 4 april 9.30 uur Mensenwijdingsdienst   

 19.30 lezing door Jesse Mulder: 

 ‘De hoopdragende opdracht van het Manicheïsme’ 

Woensdag 5 april 9.30 uur Mensenwijdingsdienst  

Witte Donderdag 6 april 9.30 uur Mensenwijdingsdienst 

 10.45 - 12.00 uur schilderen met Margareth Lintsen 

Goede Vrijdag 7 april 9.30 uur Mensenwijdingsdienst 

 10.45-12.00 uur schilderen met Margareth Lintsen  

 15.00 Lezing Lijdensevangelie met muziek 

Stille Zaterdag 8 april 9.30 uur Mensenwijdingsdienst 

 10.45-12.00 uur schilderen met Margareth Lintsen 

 

Paaszondag 

Michaëlkerk, zondag 9 april, 10.30 – 13.00 uur   

Op deze Paaszondag is de Kinderdienst na de Mensenwijdingsdienst, daarna volgt een 

feestelijk samenzijn in de gemeentezaal voor iedereen.  



Dus:  10.30  Mensenwijdingsdienst 

 12.10  Kinderdienst (12.00 uur inzingen)  

 12.20 – 13.00  Feestelijk Paasmoment 

 

Tweede Paasdag: Mensenwijdingsdienst om 9.30 uur 

Michaëlkerk, maandag 10 april 

 

Jeugdwijding  

Michaelkerk, zondag 16 april, 10.30 uur 

Op de Jeugdwijding worden uit onze gemeente voorbereid: Eva- Sophia Benschop en 

Wende Bekman. Uit de Rotterdamse gemeente Thuran Cooiman. Deze drie kinderen 

ontvangen op zondag 16 april de Jeugdwijding in onze kerk in Veldhoven. 

Volwassenen die dat willen, kunnen daarbij aanwezig zijn. Om meer inzicht te krijgen 

in de Jeugdwijding vindt u bij dit Gemeentebericht een folder hierover.  

 

 

STUDIEGROEPEN  In de kerk tenzij anders vermeld 

Evangelie ochtenden 

Michaëlkerk, woensdagen 15 februari, 1, 15 en 29 maart, 10.45 - 12.00 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 16 februari, 2 maart, 20.00 uur  

Vanaf 14 september beginnen we weer. 

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

plaatsvinden. 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. 

 

Studiegroep antroposofie, opvoeding en levensvragen 

Donderdagen 9 en 23 februari, 9 maart, 30 maart, 19.30 uur 

In deze veertiendaagse gespreks- en leesgroep ontmoeten jonge(re) mensen elkaar die 

de antroposofie willen leren kennen. De meesten van ons hebben nog jonge kinderen 

of werken met jonge kinderen. Zo komen er vanzelf vragen over opvoeden. We 

stellen ons ook vragen over onze zelf-opvoeding en hoe de antroposofische 

scholingsweg en een religieus leven daarbij kunnen ondersteunen.   

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

boek ‘Theosofie’ van Rudolf Steiner verdiepen we onze levensvragen.  



Meer informatie en aanmelding bij Inge Kies: kiesinge@hotmail.com of  

06-1310 5849. 

 

Bijeenkomsten Kring Maastricht  

Zaterdagen 11 februari*, 11 maart, 10.15 – 13.00 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.  

*Zaterdag 11 februari zullen we om 12.45 met een cultische viering afsluiten. 

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 

 

‘Het eerste Goetheanum, een muzikaal gebouw?’ 

Themaweekend met musicus en orgelbouwer Peter Kraul 

Johanneskapel, Brugstraat 5, Arnhem, vrijdagavond 17 en zaterdag 18 februari 2023  

De beide koepels van het eerste Goetheanum vormen architectonisch exact een 

muzikaal interval. Orgelbouwer Peter Kraul neemt ons mee op een muzikaal-

geometrische weg om deze verhouding te kunnen beleven. Peter Kraul bouwt sinds 

meer dan 30 jaar orgels, onder andere voor de Christengemeenschap. Daarbij zoekt 

hij steeds naar de verhouding van klank, cultus en ruimte. De architectuur van het 

eerste Goetheanum inspireert hem hierbij.  

Informatie en aanmelden: wouter.laga@gmail.com   +32 486 763 796 

Deze dag is een initiatief van de Landelijke Muziekgroep in De Christengemeenschap  

 

mailto:Kiesinge@hotmail.com

