CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN
Het koor zingt!
Vrijdag 19.30-20.30 uur
Tweemaal per maand komt het koor samen onder leiding van Astrid Amons. Gewerkt wordt aan
een repertoire voor de mensenwijdingsdienst bij feestelijke gelegenheden. Informatie en
aanmeldingen via tel.06-4424 9091.
Data: 30 maart, 1 april (Pasen), 13 en 20 april, 22 april (jeugdwijding), 2 en 25 mei.
Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
Zondag, 19.30 - 21.30 uur
In september zijn we begonnen met de voordrachten van Rudolf Steiner over de esoterische
achtergronden van het Mattheüsevangelie. Informatie bij Ernst Terpstra, die de avonden in de
jeugdruimte van de kerk begeleidt. Data: 8 april en 6 mei.
Cursus over de Openbaring van Johannes
Donderdag, 11.15-12.30 uur
Elke twee weken werkt de Johannesgroep op donderdagochtend na de mensenwijdingsdienst in de
jeugdruimte aan de Openbaring van Johannes, begeleid door Ardan Heerkens.
Data: 5 en 26 april, 17 mei, 7 juni.
Gespreksgroep over het evangeliegedeelte van die week
Donderdag, 20.15-21.45 uur
Eenmaal per maand gaan we in de Andrieskerk aan de slag met het evangeliegedeelte van de
kinderdienst en de mensenwijdingsdienst: hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de
stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven?
Informatie en aanmelden bij Marianne de Nooij, die de groep begeleidt. Data: 12 april, 17 mei.
Werkgroep Haarlem
Maandag, 20.00-21.30 uur
Er leeft steeds meer de wens weer een (filiaal)gemeente van de Christengemeenschap in Haarlem te
hebben. We organiseren alvast jaarfeestenbijeenkomsten en lezingen, om te kijken hoe het groeit.
Daarnaast maken we elke bijeenkomst tijd voor een inhoudelijk gedeelte. Het thema wordt door de
groep ingebracht, momenteel werken we aan de Michaëlbrieven bij iemand thuis in Haarlem,
begeleid door Ardan Heerkens. Informatie en aanmelding via tel.06-2873 8698.
Data: 23 april, 4 juni, 2 juli.
Evangeliegroep regio Haarlem
Woensdag 10.45-12.15 uur
Eenmaal per maand werken we in Heemstede aan een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Sinds
december 2015 werken we aan het Lukasevangelie. Begeleiding door Ernst Terpstra.
Data: 4 april, 2 mei.
Gespreksgroep Zaandam
Vrijdag 20.00-21.30 uur
Een cursus over de genezingen in het Lukasevangelie, begeleid door Ardan Heerkens, is van start
gegaan in Zaandam en vindt een keer in de maand plaats. Mensen die hieraan willen deelnemen,
kunnen contact opnemen via tel. 075-6122338. Data: 20 april, 18 mei, 20 juni.
Gespreksgroep Almere
Zaterdagochtend, 10.00 uur
De gespreksgroep in Almere gaat verder met de Ik-ben woorden in het Johannesevangelie.
Inlichtingen via tel.036-8426042. Data: 14 april en 5 mei.

ANDERE BIJEENKOMSTEN
'Wat is waarheid?' - Retraite in de Stille Week
Goede Vrijdag 30 maart, 11.15-13.00 uur en
Stille Zaterdag 31 maart, 10.15- 12.45 uur
Tweedaagse ochtendretraite met Ardan Heerkens en Marianne de Nooij (geestelijken). Wat kun je
in deze tijd ervaren aan de worsteling van Pilatus, wanneer hij de vraag stelt naar de waarheid? Met
inleidingen, gemeenschappelijk gesprek en kunstzinnige verwerking door het spreken van poëzie
met Ybel Pronk en Alfred Jacobs. Op zaterdag wordt de retraite afgesloten met een dagsluiting.
Opgave van deelname voor Palmzondag 25 maart via tel. 020-3417631. Kosten: graag een bijdrage
naar draagkracht.
Lezing van het Lijdensevangelie
Goede Vrijdag 30 maart, 15.00-15.45 uur
In de grote kerkruimte wordt 'op het negende uur' het Lijdensevangelie gelezen, omlijst door
vioolmuziek, voor ieder die op deze middag wil stil staan bij de gebeurtenissen op Golgotha.
Paastuin
Maandag tweede Paasdag 2 april, 11.45-12.45 uur
Op deze ochtend van de tweede Paasdag is de gemeentezaal weer omgetoverd tot een Paastuin vol
lentegroen. We zingen van Pasen en horen een verhaal. Kinderen van 3 tot 10 jaar mogen om de
beurt door de tuin lopen op weg naar de Paasgrot. Ieder die daarbij wil zijn, is hartelijk welkom.
Graag een vrijwillige bijdrage.
N.B.: De kinderdienst met Pasen is niet op de eerste maar op tweede Paasdag, voorafgaand aan de
Paastuin, om 11.15 uur (want de mensenwijdingsdienst is op deze maandag van 10.00-11.00 uur).
Ontmoetingsochtend voor leden vanaf 70 jaar
Donderdag 12 april, 11.00-12.30 uur
Na de mensenwijdingsdienst (aanvang 10.00 uur) bent u vanaf 11 uur welkom voor een kopje koffie
of thee in de jeugdruimte. De contactgroep hoort graag of u van plan bent te komen. Meldt u zich
aan bij Marianne de Nooij.
Pinkstervuur fietstocht - Op weg naar 100 jaar Christengemeenschap
Zondag 15 april
Vanaf Pasen 2018 gaat een boek langs alle gemeenten dat zijn rondgang maakt als een olympische
vlam met als einddoel Berlijn in 2022. Op zondag 15 april komt het boek in Amsterdam aan.
Maandagochtend 16 april gaat het boek verder naar Alkmaar met voor vertrek eventueel een
mensenwijdingsdienst. Meer informatie zal te vinden zijn op het prikbord.
Voor actieve deelname kijk op: www.pinkstervuur-wandelen.org
'Het toekomstige behoeden'
Donderdag 19 april, 20.15-21.45 uur
Bij het Tarwe zaaien in de Lijdenstijd werd het sprookje Repelsteeltje als tafelpoppenspel
opgevoerd. Wat kan dit sprookje ons in de Paastijd vertellen over het behoeden van het toekomstige
in je eigen leven en in dat van je kinderen? Een thema-avond voor opvoeders met verteller Anje
Robertson en Marianne de Nooij. Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag €5.
'Het hogepriesterlijke gebed'
Zaterdag 21 april, 19.00-20.00 uur
In het uur dat de jeugdwijdelingen met de confirmator de volgende dag voorbereiden, zal Marianne
de Nooij in een andere ruimte vertellen over de inhoud en achtergronden van het hogepriesterlijke
gebed. Dit gebed uit Joh. 17 is het laatste gebed dat Christus voor zijn sterven gebeden heeft voor
de mensheid; in de jeugdwijding wordt het gebeden voor de jeugdwijdelingen. Ieder die hierin is
geïnteresseerd is welkom.

Jeugdwijding
Zondag 22 april, 10.30-11.45 uur
Op deze dag zal de groep kinderen die hierop is voorbereid de jeugdwijding ontvangen. Dit
sacrament vormt voor hen de overgang van hun kindertijd - met daarin het deelnemen aan de
zondagsdienst voor de kinderen - naar de groei tot volwassenheid: het volledig meemaken van de
mensenwijdingsdienst. Ze ontvangen op deze dag voor de eerste keer de communie met brood en
wijn. Bij dit bijzondere moment bent ook u als leden en belangstellenden van de gemeente hartelijk
uitgenodigd.
Het is de gewoonte op te staan in het eerste gedeelte van de dienst, bij het lezen van het
hogepriesterlijke gebed uit Joh.17. De communie met brood en wijn ontvangen alleen de
jeugdwijdelingen; ter wille van hen ziet de gemeente op deze dag af van een persoonlijke communie.
De jeugdwijding, met daarin opgenomen de mensenwijdingsdienst, is bedoeld voor de leeftijd vanaf
14 jaar; bij uitzondering en na overleg met een van de geestelijken kunnen kinderen vanaf 10 jaar de
dienst bijwonen. Aansluitend aan de dienst is er een feestelijke ontvangst van de jeugdwijdelingen
in de gemeentezaal; daarbij zijn jongere kinderen natuurlijk van harte welkom.
Kinderopvang tijdens de jeugdwijding
Zondag 22 april, 10.30-11.45 uur
Kinderen van 3 t/m 13 jaar, van wie de ouders graag bij de jeugdwijding willen zijn, zijn hartelijk
welkom in de jeugdruimte, waar wordt geknutseld, gelezen en er worden spellen gespeeld. Neem
ook gerust je eigen boek of spel mee (geen elektronische spellen). Graag van te voren aanmelden
via tel. 023-5333862 of 06 5057 9641.
'De Lelieverkoopster'
Zondag 6 mei, 12.00-13.00 uur
Na de nationale Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei, is er gelegenheid om na de
mensenwijdingsdienst op 6 mei ook stil te staan bij de oorlog in Syrië. Een indrukwekkend
Arabisch gedicht 'De Lelieverkoopster' zal worden voorgedragen door de Syriër Bader Atem en in
twee talen (Nederlands en Arabisch) klinken. Daarna is er gelegenheid om met hem in gesprek te
gaan over vrijheid en oorlog en over datgene wat, te midden van het leed, toch bevrijdend kan
werken.
'Hemelvaart en wederkomst'
Donderdag 10 mei, 11.15-12.00 uur
"Deze Jezus (–) zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem in de hemel hebben zien gaan". Zo
verkondigden de engelen in Handelingen 1 vers 11. Is Hij reeds gekomen of mogen we Hem nog
verwachten? Een beschouwing door Ardan Heerkens na de mensenwijdingsdienst op
Hemelvaartdag.
Petra Rosenberg - 'Van boven gespeeld'
Zondag 13 mei, 12.00-12.45 uur
Iedere zondag klinkt er muziek in de mensenwijdingsdienst gespeeld door de musici boven vanaf
het balkon. Deze muziek kan heel verschillend zijn, afhankelijk van het instrument, de muzikant en
de componist die het stuk heeft geschreven. Petra Rosenberg componeert sinds vele jaren muziek
voor de mensenwijdingsdienst die ook regelmatig bij ons is te horen. Wat haar inspireert en hoe de
muziek zich verdicht tot een compositie, tot een partituur, hierover zal ze vertellen. Deze ochtend
zal in de dienst muziek van haar te horen zijn.
Toespraken voorafgaand aan de diensten in de Pinkstertijd
Zondag 20 mei, 10.30 uur; maandag 21 en dinsdag 22 mei, 10.00 uur
In de kortste feesttijd van het christelijke jaar staan de toespraken voorafgaand aan de dienst ditmaal
in het teken van 'de verbinding tussen hemel en aarde', zoals we daarover kunnen horen bij de zegen
in het sacrament van de doop:

- Pinksterzondag: De wereldsubstantie van de Vader
- Pinkstermaandag: De woordstroom van Christus
- Pinksterdinsdag: De lichtglans van de geest.
Pinksterviering 'Hemel en aarde verbinden'
Pinksterzondag 20 mei, 12.00-13.00 uur
Laat u verrassen door de Pinksterviering die de jaarfeestengroep ook dit jaar weer heeft voorbereid
voor de volwassenen. Kinderen en jongeren zijn ook welkom.
Gemeenteavond voor leden 'Credo en Onze Vader'
Donderdag 24 mei, 20.15-22.00 uur
Vanaf 20.00 uur is er koffie en thee. Nieuwe leden stellen zich voor en er is nieuws uit de gemeente,
het land en de wereld. Hierna zullen we stilstaan bij en ervaringen uitwisselen over de omgang met
het credo en het Onze Vader, zoals je die bij je toetreding als lid tot de gemeente met je ledenkaart
hebt ontvangen. De avond wordt besloten met een cultische dagsluiting.
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Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de
ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen

