CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN
Het koor zingt
Vrijdag 19.30-21.00 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 of per e-mail. Data: 1 en 15 februari, 1 en 15 en 29 maart, 12
en 26 april.
Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
Zondag, 19.30-21.30 uur
In januari zijn we begonnen met de voordrachten van Rudolf Steiner over het vijfde evangelie.
Informatie bij Ernst Terpstra, die de avonden in de jeugdruimte van de kerk begeleidt.
Data: 10 februari en 10 maart.
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: 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart.
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: 14 februari en 14
maart.
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 of per e-mail.
Data: 4 maart, 1 april.
Evangeliegroep regio Haarlem
Woensdag 10.45-12.15 uur
Eenmaal per maand werken we aan een gedeelte uit het Nieuwe Testament op het adres
Haemstedeplein 22, 2101 WD Heemstede. Sinds december 2015 werken we aan het Lukasevangelie.
Begeleiding door Ernst Terpstra. Data: 20 februari en 20 maart.
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 bij iemand thuis. Mensen die hieraan
willen deelnemen, kunnen contact opnemen via tel. 075-6122338. Data: 25 januari, 1 en 22 maart.
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Gespreksgroep Almere
Zaterdagochtend, 10.00 uur
In december en januari werden de gesprekken over de Ik-ben woorden in het Johannesevangelie
afgerond. Als nieuw onderwerp hebben we gekozen voor het credo van de Christengemeenschap.
Inlichtingen via tel. 036-8416042. Data: 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni.

ANDERE BIJEENKOMSTEN
'Gebed is de adem van mijn ziel' - Internationale Week van het Gebed
Zondag 27 januari, 12.00-13.00 uur
Op de laatste zondag van de Internationale Week van het Gebed zal Maarten Vogelaar (31),
studentenpastor-pionier in Amsterdam, worden geïnterviewd door Désanne van Brederode (zie
vorige gemeentebericht). Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.
De legende van Bride
Zondag 3 februari, 12.00-13.00 uur
In de legende van Bride, opgetekend door de Schot Fiona McLeod worden oude Keltische motieven
verweven met het nieuwe geloof. Een meisje met wonderlijke, misschien wel goddelijke gaven
wordt geboren in de nacht van 1 februari, de nacht van het oude Keltische Samhain feest, het einde
van de winter. Het lot brengt haar naar een bijzonder eiland. Het is ook een verhaal over de
zuiverheid van een mensenziel, een zuiverheid die gevoed wordt door de natuur, de wind, de zee en
door dat grote wonder de zon. Bij de oude Kelten in Ierland en Schotland was de komst van een
zonnewezen al eeuwen bekend, zij verwelkomden Christus als dit zonnewezen.
De legende wordt daags na Maria Lichtmis verteld door Anje Robertson, begeleid op harp door Lot
Meijer.
'Warmte en omhulling'
Donderdag 7 februari, 20.15-21.45 uur
Gezonde voeding, regelmaat, frisse lucht, beweging en creativiteit: met de waarde daarvan zijn veel
ouders en opvoeders bekend. Maar ook warmte en omhulling zijn voor een gezonde ontwikkeling
onontbeerlijk. Wat doen de warmte van kleding en lichamelijke aanraking? Wat is de kracht van
warme kleuren, een warme sfeer? Wat maakt dat we de omgang tussen mensen 'warm' noemen,
zonnig en hartelijk? Een voordracht door Astrid van Zon, die inmiddels twee boeken over het
onderwerp publiceerde. Zij zal ingaan op warmte op verschillende niveaus: van warmte voor het
lichaam, naar warmte in het gemoed en tenslotte naar de warmte van gedeeld enthousiasme, van
samen ergens warm voor worden. Aansluitend is er gelegenheid voor gesprek. Astrid van Zon is
directeur bij Urtica De Vijfsprong, een combinatie van zorg en landbouw te Vorden. Kosten €5.
Korendag van de Lage Landen
Zaterdag 9 februari, 9.30-16.45 uur
Wat doen we eigenlijk wanneer we zingen, wat bewerkt dat in een gemeenschap? We delen vragen,
ideeën, wensen. We inspireren elkaar en horen verschillende soorten muziek. De Landelijke
Muziekgroep organiseert op 9 februari een zangdag (ook voor wie geen deel uitmaakt van een koor)
in de Thomaskerk, Groot Hertoginnelaan 2, Den Haag. Kosten: vrije bijdrage. Meenemen:
lunchpakket, evt. bladmuziek. Begin: 9.30 uur mensenwijdingsdienst met koorzang. Einde: 16.45
uur cultische afsluiting.
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De bijzondere Paasdatum van 2019
Zondag 17 februari, 12.00-13.00 uur
Al vele eeuwen vieren de Westerse kerken het Paasfeest op de eerste zondag na de eerste volle
maan in de lente. De uitkomst van de berekening, die wordt gebruikt voor het bepalen van de
Paasdatum, valt doorgaans samen met de kosmische realiteit. Af en toe is (of lijkt) dat echter niet
het geval, zoals in 2019. Een lezing door Ernst Terpstra over de achtergronden en de consequenties.
'De aarde is van iedereen'
Zondag 3 maart, 12.00-13.00 uur
Hoe blijft de aarde een vitaal geschenk voor alle kinderen die vandaag en morgen worden geboren?
Een levendig landschap met vruchtbare akkers, grazende koeien in de wei, weelderige bomen en
kleurrijke bloemen waar vogels kwetteren, insecten zoemen. Waar het slootwater helder is en de
lucht lentefris. Op een biodynamische boerderij is dit de dagelijkse praktijk. Intuïtief weet je: zo
hoort het te zijn, zo leren we het aan onze kinderen! De ontroerende muzikale voorstelling 'De aarde
is van iedereen' brengt intuïtie en realiteit bij elkaar. Een grootmoeder en een boer vertellen hun
verhalen en leggen hun oor te luisteren bij een wijze indiaan. Hij weet nog dat je bij je geboorte de
aarde cadeau krijgt. Met medewerking van Marjan Boontjes (verteller), David Borghouts (boer) en
Marianne de Nooij. Kinderen welkom vanaf 12 jaar. Kosten: graag uw vrijwillige bijdrage, die
geheel is bestemd voor de Stichting Grondbeheer, die met schenkgeld en obligaties landbouwgrond
vrijkoopt voor biologisch dynamische teelt, info: www.bdgrondbeheer.nl.
De Toermalijn: steen van Christus
Zondag 24 maart, 12.00-13.00 uur
Welke geheimen bergt de Toermalijn in zich, de zwarte edelsteen die ook wel Christussteen wordt
genoemd? Op de eerste zondag van de Lijdenstijd vertelt Marianne de Nooij, in samenhang met het
getijdegebed en invoegsel van de Lijdenstijd, wat zij aan deze edelsteen heeft ontdekt.
Tarwe zaaien
Zondag 7 april, 12.15-13.00 uur
Op de derde zondag in de Lijdenstijd begint de zondagsdienst voor de kinderen om 11.45 uur. Na
de kinderdienst is er koffie, thee en sap en dan zijn alle kinderen om 12.15 uur uitgenodigd om de
tarwe te zaaien in een eigen pot voor thuis en in de grote schaal van de kerk. Voor jong en oud
wordt daarna het Grimmsprookje 'Sneeuwwit en Rozerood' als tafelspel opgevoerd. Meenemen: een
pot of bakje met aarde. Leeftijd: 3 tot 10 jaar. Graag een vrijwillige bijdrage.

AGENDA
VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM
Voor de kinderen
zo
27 januari
zo
27 januari
zo
27 januari
zo
10 februari
zo
10 februari
zo
24 februari
zo
24 februari
zo
24 februari
zo
3 maart

9.30
10.00-10.15
10.30-11.30
9.30
10.00-10.15
9.30
10.00-10.15
10.30-11.30
12.00-13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur

Verhaal
Zondagsdienst voor de kinderen
Kinderoppas tijdens mensenwijdingsdienst, aanmelden
Verhaal
Zondagsdienst voor de kinderen
Verhaal
Zondagsdienst voor de kinderen
Kinderoppas tijdens mensenwijdingsdienst, aanmelden
‘De aarde is van iedereen’, vanaf 12 jaar
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zo
zo
zo
zo
zo
zo

10
10
24
24
24
7

maart
maart
maart
maart
maart
april

Overige activiteiten
vr
25 januari
zo
27 januari
do
31 januari
vr
1 februari
zo
3 februari
do
7 februari
za
9 februari
zo
10 februari
do
14 februari
do
14 februari
vr
15 februari
za
16 februari
zo
17 februari
wo 20 februari
do
21 februari
do
28 februari
vr
1 maart
vr
1 maart
zo
3 maart
ma
4 maart
do
7 maart
zo
10 maart
do
14 maart
do
14 maart
vr
15 maart
za
16 maart
wo 20 maart
vr
22 maart
zo
24 maart
do
28 maart
vr
29 maart
ma
1 april

9.30
10.00-10.15
9.30
10.00-10.15
10.30-11.30
12.15-13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Verhaal
Zondagsdienst voor de kinderen
Verhaal
Zondagsdienst voor de kinderen
Kinderoppas tijdens mensenwijdingsdienst, aanmelden
Tarwe zaaien en sprookje ‘Sneeuwwit en Rozerood’

20.00-21.30
12.00-13.00
11.15-12.30
19.30-21.00
12.00-13.00
20.15-21.45
9.30-16.45
19.30-21.30
11.15-12.30
20.15-21.45
19.30-21.00
10.00
12.00-13.00
10.45-12.15
14.00-14.45
11.15-12.30
19.30-21.00
20.00-21.30
12.00-13.00
20.00-21.30
20.00-22.00
19.30-21.30
11.15-12.30
20.15-21.45
19.30-21.00
10.00
10.45-12.15
20.00-21.30
12.00-13.00
11.15-12.30
19.30-21.00
20.00-21.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gespreksgroep Zaandam
‘Gebed is de adem van mijn ziel’ Week van het gebed
Cursus Openbaring van Johannes
Koorrepetitie
‘De legende van Bride’, vertelling met muziek
Voordracht Astrid van Zon - ‘Warmte en omhulling’
Korendag van de Lage Landen, Den Haag
Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
Cursus Openbaring van Johannes
Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
Koorrepetitie
Gespreksgroep Almere
De bijzondere Paasdatum van 2019, lezing
Evangeliegroep Haarlem
Start cursus Gezondheidsondersteuning
Cursus Openbaring van Johannes
Koorrepetitie
Gespreksgroep Zaandam
‘De aarde is van iedereen’, muzikale voorstelling
Werkgroep Haarlem
Jaarlijkse ledenvergadering
Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
Cursus Openbaring van Johannes
Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
Koorrepetitie
Gespreksgroep Almere
Evangeliegroep Haarlem
Gespreksgroep Zaandam
‘De Toermalijn: steen van Christus’, lezing
Cursus Openbaring van Johannes
Koorrepetitie
Werkgroep Haarlem

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de
ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen
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