
RONDOM DE DIENSTEN 

 

IN CORONATIJD  

In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden voor de diensten op zondag noodzakelijk 

via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl of telefonisch bij een van de geestelijken. Voor 

de diensten op woensdag, donderdag en zaterdag is aanmelden niet nodig. 

 

Mensenwijdingsdienst (zie NB) 

Zondag 10.30 uur (vooraf aanmelden noodzakelijk, zie hierboven) 

Woensdag   9.00 uur 

Donderdag 10.00 uur 

Zaterdag   9.00, 9.30, 10.30 of 11.00 uur 

 

NB: 

- Op de zaterdagen 19 sep., 17 okt. en 14 nov. begint de dienst om 11.00 uur. 

- De diensten op woensdag 23 september en 25 november komen te vervallen i.v.m. de synode. 

- Op dinsdag 29 september, Michaëlsdag, is er een dienst om 10.00 uur. 

- Op zaterdag 10 oktober begint de dienst om 9.30 uur. 

- De jeugdwijding wordt gevierd op zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober, aanvang 10.30 uur. 

Aanmelden is noodzakelijk. Zie ook onder 'Activiteiten'. 

- Op zondag 25 oktober begint de wintertijd. 

 

Feesttijden  
Triniteit zondag 26 juli t/m maandag 28 september 

Michaëltijd dinsdag 29 september t/m zaterdag 31 oktober 

Triniteit zondag 1 november t/m zaterdag 28 november 

Advent  zondag 29 november t/m donderdag 24 december 

 

Het evangelie in de dienst  
30 augustus Mk. 7:31-37  18 oktober Openb. 19:11-16 

  6 september Lk. 10:1-20  24 en  25 Mk. 16:1-7 

13 september Lk. 17:5-37       oktober (jeugdwijding) 

20 september Mt. 6:19-34  28 oktober Efez. 6:10-18 

27 september Lk. 7:11-17    1 november Openb. 1:9-20 

29 september Mt. 22:1-14    8 november Openb. 5:1-8 

  4 oktober Mt. 22:1-14  15 november Openb. 10:1-11 

11 oktober Openb. 12:1-18 22 november Openb. 22 

     29 november Lk. 21:25-36 

 

Gemeenteliederen 

Triniteit v.a. 30 aug. Gij die de liefde zijt / Heer in uw woorden 

Michaeltijd  Laten wij afleggen / Dood noch leven 

Triniteit t/m 8 nov. Waardig is het Lam / Dood noch leven 

Triniteit v.a.15 nov. O Heer gij die werkt / De God van de vrede 

Adventstijd   Heilig, heilig / De God van de vrede 

 

Zondagsdienst voor de kinderen 

Aan ouders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst komen wordt gevraagd om 

vooraf contact op te nemen met Marianne de Nooij. 

De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 10.00 uur 

gehouden; oefenen van het lied om 9.50 uur. Voorafgaand aan elke kinderdienst wordt er om 9.30 

uur een verhaal verteld voor het hele gezin, waarbij ook de ouders en andere volwassenen welkom 



zijn. In het verhaal wordt een verbinding gelegd met het evangelie dat die zondag wordt gelezen en 

met de feesttijd in het jaar. 

 

De geplande data zijn: 6 en 20 september, 4 oktober (11.45 uur) en 18 oktober, 1 en 15 en 29 

november. 

 

N.B. De kinderdienst op 4 oktober begint om 11.45 uur in verband met het Michaelfeest (zie onder 

'Activiteiten). We verzamelen om 11.40 uur bij de zijdeur van de kerk en oefenen het lied in de 

gemeentezaal. Na de kinderdienst is er koffie, thee en sap. Om 12.15 uur begint het Michaelsfeest 

waar je met je kinderen hartelijk welkom bent. Aanmelden voor het feest is noodzakelijk. 

 

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen  

  6 september Lukas 18 Genezing van een blinde 

20 september Lukas 7 De jongeling van Naïn 

  4 oktober Openb. 12 De strijd van Michaël 

18 oktober Efez. 6  De wapenrusting van God 

  1 november Openb. 1 De Mensenzoon 

15 november Openb. 10 De engel en het boekje 

29 december Lukas 1 De verkondiging aan Maria 

 

Liederen zondagsdienst voor de kinderen 

Triniteit Nu draagt het zaad 

Michaeltijd Onoverwin’lijk sterke held 

Triniteit Dank aan de aarde 

Advent  Er komt een schip geladen  

 

Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst 

Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Er is kinderoppas gepland voor 20 september, op 24 en 25 oktober 

en 15 november. Van te voren aanmelden is noodzakelijk. 

 


