
Agenda van de gemeente Antwerpen/Vlaanderen
herfst 2022

( zie ook onder Activiteiten!)

zondag            18-sep  10.00u  mensenwijdingsdienst
                                       11.45u  waakgroep
zondag            18-sep  09.30u  zondagsdienst voor de kinderen in Gent
                                        09.55u  kinderoppas
                                        10.00u  mensenwijdingsdienst
                                        11.30u korte opmaat over de perikopen 9  en 2  van de
                                                         “zomerweg”
                                         11.45u kringvergadering voor iedereen
woensdag        21-sep   géén mensenwijdingsdienst ivm internationale synode
donderdag       22-sep  10.00u  kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag              23-sep   géén mensenwijdingsdienst ivm internationale synode
zaterdag           24-sep  15.00u  kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
zondag             25-sep  09.00u  verhaal/godsdienstles voor de kinderen
                                        09.30u  zondagsdienst voor de kinderen
                                        10.00u  mensenwijdingsdienst
                                        11.30u  synodeverhalen uit Dornach
woensdag        28-sep  11.15u  perikoopstudie   
                                
Michaëltijd

donderdag 29-sep 10.00u mensenwijdingsdienst op Michaël
vrijdag 30-sep 10.00u mensenwijdingsdienst
                                   11.15u  apocalyps
                                    20.00u  koor
zaterdag 01-okt 10.30u l’acte de consécration de l’homme

(franstalige mwd voor iedereen)    
12.00u étude 
13.15u repas partagé
15.00u  kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u

zondag 02-okt 09.30u zondagsdienst voor de kinderen            
09.55u kinderopvang met activiteit rond het

                                                 Michaëlthema
10.00u mensenwijdingsdienst
11.30u Michaëlfeest
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woensdag 05-okt 10.00u mensenwijdingsdienst 
donderdag 06-okt 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag 07-okt 10.00u mensenwijdingsdienst
                                    11.15u  bestuursvergadering VZW
                                    15.00u start van de grote LOGOS-conferentie in
                                                          Dortmund, tot dinsdag 11 oktober
zaterdag 08-okt 15.00u  kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
zondag  09-okt 09.00u verhaal/godsdienstles
                                    09.30u zondagsdienst voor de kinderen
                                    10.00u mensenwijdingsdienst

11.30u Eva Nauwelaerts over haar expositie
woensdag 12-okt 10.00u mensenwijdingsdienst
                                     11.15u perikoopstudie 
donderdag 13-okt 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
                             13 okt    19.30u bijeenkomst bewoners Widar/ Merksplas
vrijdag 14-okt 10.00u mensenwijdingsdienst 
zaterdag 15-okt 10.30u bijeenkomst ministranten
                                     15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
zondag 16-okt  10.00u mensenwijdingsdienst
                                     11.30u open gemeente forum
zondag 16-okt  09.30u  zondagsdienst voor de kinderen in Gent
                                    09.55u kinderoppas

10.00u mensenwijdingsdienst in Gent
11.30u inleiding: De perspectiefwisseling in “Uw Zoon,

                                                         Onze Heer” 
woensdag 19-okt 10.00u mensenwijdingsdienst 
donderdag 20-okt 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag 21-okt 10.00u mensenwijdingsdienst
                                    11.15u apocalyps (afronding)

 20.00u koor (afronding)
19.30u voordracht over het “Onze Vader”, in Brugge 

zaterdag 22-okt. 15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
zondag  23-okt  09.00u verhaal/godsdienstles
                                     09.30u zondagsdienst voor de kinderen
                                    10.00u mensenwijdingsdienst

 11.30u waakgroep
woensdag 26-okt  10.00u mensenwijdingsdienst
                                     11.15u perikoopstudie
donderdag 27-okt  10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag 28-okt  10.00u mensenwijdingsdienst
zaterdag         29-okt   15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
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Triniteit III

zondag 30-okt   10.00u mensenwijdingsdienst
woensdag 02-nov 10.00u mensenwijdingsdienst
donderdag 03-nov 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag 04-nov 10.00u mensenwijdingsdienst
                                    11.15u bestuursvergadering VZW
zaterdag 05-nov 10.30u l’acte de consécration de l’homme

 12.00u étude 
13.15u repas partagé
15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
15.00u voordracht over de betekenis van de gestorvenen

                                                         voor de ongeborenen, in Gent                                  
zondag  06-nov  09.00u verhaal/godsdienstles
                                     09.30u zondagsdienst voor de kinderen
                                     10.00u mensenwijdingsdienst

11.30u dodenherdenking
woensdag 09-nov 10.00u mensenwijdingsdienst
                                    11.15u perikoopstudie
donderdag 10-nov 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
                                             19.30u bijeenkomst bewoners Widar/Merksplas
vrijdag 11-nov 10.00u mensenwijdingsdienst 
zaterdag 12-nov 15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
zondag 13-nov  10.00u  mensenwijdingsdienst

11.30u waakgroep
zondag 13-nov 09.30u zondagsdienst voor kinderen in Gent
                                    09.55u kinderoppas

10.00u mensenwijdingsdienst in Gent
                                    11.30u korte opmaat over “de brandende wil van God”
                                                (apocalyps,14)
                                    11.45u kringvergadering voor iedereen
 woensdag 16-nov 10.00u mensenwijdingsdienst
donderdag 17-nov 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag 18-nov 10.00u mensenwijdingsdienst
zaterdag 19-nov 15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
zondag              20-nov   09.00u verhaal/godsdienstles
                                            09.30u zondagsdienst voor de kinderen
                                            10.00u mensenwijdingsdienst

11.30u terugblik op het kerkelijk jaar en vooruitblik
woensdag 23-nov  géén   mensenwijdingsdienst wegens synode
donderdag 24-nov 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u

3



vrijdag 25-nov 10.00u mensenwijdingsdienst
11.30u jaarfeesten/bloemengroep

zaterdag 26-nov 15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u

Adventstijd

zondag 27-nov 09.30u zondagsdienst voor de kinderen            
10.00u mensenwijdingsdienst
11.30u Adventsviering 

woensdag 30-nov 10.00u mensenwijdingsdienst 
donderdag 01-dec 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag 02-dec 10.00u mensenwijdingsdienst

11.15u bestuursvergadering  VZW
zaterdag 03-dec 15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
zondag  04-dec 09.00u verhaal/godsdienstles
                                     09.30u zondagsdienst voor de kinderen
                                    10.00u mensenwijdingsdienst
zondag  04-dec 09.30u zondagsdienst voor kinderen in Gent

10.00u mensenwijdingsdienst in Gent
                                    11.30u inleiding: De etherische Christus en het Onze Vader
woensdag 07-dec 10.00u mensenwijdingsdienst
                                    11.15u perikoopstudie
donderdag 08-dec 10.00u kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
                                             19.30u bijeenkomst bewoners Widar/Merksplas
vrijdag 09-dec 10.00u mensenwijdingsdienst
zaterdag 10-dec 10.30u l’acte de consécration de l’homme

12.00u étude 
13.15u repas partagé
15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u

zondag 11-dec 10.00u mensenwijdingsdienst
11.30u  Open Gemeente Forum

Dinsdag          13-dec 10.00u-15.00u Advent beleven via zang
woensdag 14-dec 10.00u  mensenwijdingsdienst
donderdag 15-dec 10.00u  kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag 16-dec 10.00u mensenwijdingsdienst 
zaterdag 17-dec 15.00u kapel geopend als stilteruimte tot 17.00u
zondag 18-dec  09.00u verhaal/godsdienstles
                                     09.30u zondagsdienst voor de kinderen
                                    10.00u mensenwijdingsdienst
                                    11.30u Kerstconcert
woensdag 21-dec 10.00u mensenwijdingsdienst
                                    11.15u  perikoopstudie
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donderdag 22-dec 10.00u  kapel geopend als stilteruimte tot 12.00u
vrijdag 23-dec 10.00u mensenwijdingsdienst

11.15u klaarmaken van de Johanneshoeve voor Kerst
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