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. Data: 29 maart, 5 en 12 en 19 april, 3 en 17 en 31 mei.
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: 7 april en 12 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: 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei.
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: 11 april en 9 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: 1 april en 20 mei.
Evangeliegroep regio Haarlem
Woensdag 10.45-12.15 uur
Eenmaal per maand werken we aan het Lukasevangelie op een adres in Heemstede. Begeleiding
door Ernst Terpstra. Data: 10 april en 8 mei.
Gespreksgroep Zaandam
Vrijdag 20.00-21.30 uur
Een cursus over de genezingen in het Lukasevangelie, begeleid door Ardan Heerkens, vindt een
keer in de maand plaats in Zaandam bij iemand thuis. Mensen die hieraan willen deelnemen,
kunnen contact opnemen via tel. 075-6122338. Data: 26 april en 17 mei.
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: 20 april, 18 mei, 15 juni.
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ANDERE BIJEENKOMSTEN
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 (vanaf 7 jaar) 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 door Tineke en Frans Geus. Meenemen: een pot of bakje met aarde. Leeftijd: 3 tot 10
jaar. Graag een vrijwillige bijdrage.
Lentewandeling werkgroep Haarlem
Zaterdag 13 april, 14.00-16.00 uur
De Werkgroep Haarlem, die zich heeft verenigd rond de wens om weer een start te maken met de
Christengemeenschap in Haarlem, nodigt je uit voor een lentewandeling onder leiding van Jan
Hartog, om samen op weg te gaan. De plaats van vertrek is: Middenduin, ingang Duinlustweg te
Overveen. Iedereen is hartelijk welkom. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.
'Kracht in onmacht' - Retraite in de Stille Week
Goede Vrijdag 19 april, 11.15-13.00 uur
Stille Zaterdag 20 april, 10.15-13.00 uur
In het laatste etmaal voor zijn heengaan aan het kruis geraakt Christus in volledige onmacht. En
onmacht maakt eenzaam: 'Kun je dan niet één uur met mij waken?' Welke kracht, welk
ontwikkelingsmotief is er verborgen in onmacht en eenzaamheid? Een tweedaagse ochtendretraite
in de Stille Week op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met inleidingen, gesprek en euritmie. Met
medewerking van Ardan Heerkens, Marianne de Nooij en Godelieve Meijer. Op zaterdag wordt de
retraite afgesloten met een dagsluiting. Indien mogelijk graag euritmieschoenen meenemen. Kosten:
een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Aanmelden voor 14 april via tel. 020-4414949 of per email.
Lezing van het Lijdensevangelie
Goede Vrijdag 19 april, 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 dag wil stil staan bij de gebeurtenissen op Golgotha.
Paastuin
Maandag tweede Paasdag 22 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 (vanaf 7 jaar) 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).
Voorjaarsconcert door het Ensemble Jan Steen
Zondag 19 mei, 12.00-13.00 uur
Een vrolijk voorjaarsconcert door het Ensemble Jan Steen, bestaande uit Annemiek van der Heijden
(piano), Alexander Bleijs (dwarsfluit), Karina Goei (viool), Adriaan Bedner (viool), Vybeke Pieters
(altviool) en Nico de Neeling (cello). Karina en Nico maken tevens deel uit van het orkest de
Amstelstrijkers, dat regelmatig op woensdagavond repeteert in de gemeentezaal. Het ensemble
speelt 'De klok' (symfonie nr. 101) van Joseph Haydn, in de bewerking voor dwarsfluit en
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strijkkwartet. Vervolgens maakt de dwarsfluit plaats voor de vleugel en klinkt het destijds
baanbrekende en nog steeds fantastische Pianokwintet van Robert Schumann.
Leeftijd: vanaf 7 jaar. Kosten: een vrijwillige bijdrage naar draagkracht.

Werkgroep Haarlem: Hemelvaartsactiviteit voor het hele gezin
Zondag 26 mei, 15.00-18.00 uur
Bellenblazen, spelen, picknicken, een verhaal, … samen gaan we het allemaal beleven op de groene
weide van landgoed Elswout in Haarlem. Iedereen is hartelijk welkom! Een activiteit georganiseerd
door de Werkgroep Haarlem, die zich heeft verenigd rond de wens om weer een start te maken met
de Christengemeenschap in Haarlem.
Rembrandt van Rijn: 'Hemelvaart'
Donderdag 30 mei, 11.15-12.15 uur
Op Hemelvaartsochtend na de mensenwijdingsdienst zullen we aan de hand van het schilderij
'Hemelvaart' van Rembrandt dieper ingaan op deze gebeurtenis. Een kunstbeschouwing door Ardan
Heerkens.

AGENDA
VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM
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9.30 uur
10.00-10.15 uur

Zondagsdienst voor de kinderen
Tarwe zaaien en sprookje ‘Sneeuwwit en Rozerood’
Lentewandeling werkgroep Haarlem
Zondagsdienst voor de kinderen (2e Paasdag)
Paastuin
Verhaal
Zondagsdienst voor de kinderen
Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst
Verhaal
Zondagsdienst voor de kinderen
Lenteconcert Ensemble Jan Steen, vanaf 7 jaar
Hemelvaartactiviteit voor het hele gezin - Haarlem
Sluiting aanmelden Toneelproject
Verhaal
Zondagsdienst voor de kinderen

11.15-12.30
19.30-21.00
11.45-12.00
20.00-21.30
19.30-21.00
12.15-13.00
19.30-21.30
10.45-12.15
11.15-12.30
20.15-21.45
19.30-21.00
14.00-16.00
11.15-13.00

Cursus Openbaring van Johannes
Koorrepetitie
Doop
Werkgroep Haarlem
Koorrepetitie
Tarwe zaaien en sprookje ‘Sneeuwwit en Rozerood’
Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
Evangeliegroep Haarlem
Cursus Openbaring van Johannes
Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
Koorrepetitie
Lentewandeling werkgroep Haarlem
'Kracht in onmacht' - Retraite in de Stille Week
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15.00-15.45
19.30-21.00
10.00
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11.45-12.45
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10.45-12.15
11.15-12.30
20.15-21.45
19.30-21.30
11.00-12.30
19.30-21.00
20.00-21.30
10.00
12.00-13.00
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15.00-18.00
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19.30-21.00
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Lezing van het Lijdensevangelie
Koorrepetitie
Gespreksgroep Almere
'Kracht in onmacht' - Retraite in de Stille Week
Paastuin
Cursus Openbaring van Johannes
Gespreksgroep Zaandam
Koorrepetitie
Evangeliegroep Haarlem
Cursus Openbaring van Johannes
Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
Ontmoetingsochtend voor leden vanaf 70 jaar
Koorrepetitie
Gespreksgroep Zaandam
Gespreksgroep Almere
Lenteconcert Ensemble Jan Steen
Werkgroep Haarlem
Cursus Openbaring van Johannes
Hemelvaartactiviteit voor het hele gezin - Haarlem
Rembrandt van Rijn: ‘Hemelvaart’
Koorrepetitie

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