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UIT HET BESTUUR

Naar aanleiding van de verruiming van de overheidsmaatregelen in 
de coronacrisis heeft het bestuur op 18 mei gekeken wat dit 
betekent voor de Andrieskerk. Hieronder vind je het bestuursbesluit 
over hoe we vanaf Pinksteren omgaan met diensten en activiteiten 
in de kerk. Dit alles natuurlijk onder de voorwaarde dat de overheid 
de verruiming van de maatregelen niet tussentijds weer intrekt 
vanwege een toename van ziektegevallen. 

In een 1,5 meter cultuur is de gemeentezaal geschikt voor ca. 24 
personen (8 tafeltjes in een wijde kring, 3 stoelen per tafeltje met 
evt. een 4e stoel voor iemands huisgenoot). De kerkruimte is 
geschikt voor 30 personen, waarbij 2 huisgenoten gelden als 1 
persoon. Om en om worden banken afgesloten en de te gebruiken 
zitplaatsen worden gemarkeerd met een paarse plakker. Jas en tas 
gaan mee naar binnen ter ontlasting van de drukte bij de garderobe. 

Kinderdienst. Tot de zomervakantie is er om 10.00 uur een dienst 
voor de kinderen op 31 mei, 14 en 28 juni, met om 9.30 uur verhaal 
en lied oefenen in de gemeentezaal. Na de kinderdienst verlaten de 
gezinnen via de gemeentezaal (terras of deur jeugdruimte) de kerk. 
Tijdens verhaal en  kinderdienst wachten deelnemers aan de 
mensenwijdingsdienst buiten voor de deur tot 10.15 uur.

Pinksterdiensten. Op zo. 31 mei, ma. 1 juni en di. 2 juni zijn er de 
drie Pinksterdiensten met elk max. 20 aangemelde personen 
(huisgenoten gelden als 1 persoon). In de diensten is er een korte 
toespraak, daarnaast worden er ook drie met elkaar samenhangende 
Pinkstertoespraken met de weekbrief opgestuurd. Er wordt innerlijk
gezongen en er wordt geen communie uitgedeeld. Er is na alle drie 
diensten voor het eerst weer koffie en thee.
Mensenwijdingsdiensten van 3 juni tot 6 juli. Elke week zijn er 
vier diensten op wo., do., za., en zo. met max. 20 aangemelde 
personen, er wordt geen communie uitgedeeld. Als de ervaringen 
met Pinksteren goed zijn, is er koffie na de dienst op zondag en 
indien mogelijk ook op donderdag. 
Mensenwijdingsdiensten van 6 juli t/m 16 augustus. In de 
zomerperiode zijn er alleen diensten op donderdag 10.00 uur en 
zondag 10.30 uur i.v.m. vakantie en kinderkampen van de 
geestelijken, met koffie na de dienst op zo mogelijk beide dagen. 
Aanmelden voor een dienst. Vanaf heden kan het aanmelden voor 
de diensten alleen nog centraal via het mailadres van de weekbrief 
gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl (daar hebben alle 
drie geestelijken toegang toe) of per telefoon bij de geestelijke die 
op dat moment niet op vakantie of kamp is.
Huiscommunie. Er zal naar verwachting enige tijd geen communie 
in de dienst worden uitgedeeld. Ieder die daartoe het verlangen heeft
kan met een van de geestelijken contact opnemen voor het 
ontvangen van de huiscommunie, thuis of in de sacristie.
Algemeen. Wie hoest, verkouden of grieperig is wordt uitdrukkelijk
gevraagd niet naar de kerk komen tot het weer over is. Mocht de 
situatie in de samenleving hiertoe aanleiding geven, dan kunnen we 
weer eenvoudig terugschakelen naar de reeds beproefde vorm van 
vier (en in de zomertijd twee) stille diensten per week met elk een 
handvol mensen.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van de Christengemeenschap Amsterdam
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Toespraken Pinksterdiensten
Zondag 31 mei, maandag 1 en dinsdag 2 juni
In de kortste feesttijd van het christelijke jaar staan de toespraken  
ditmaal in het teken van de omvorming van de uiterlijke wet in het 
innerlijke geweten:
- Pinksterzondag: De oude wet
- Pinkstermaandag: De genade van Paasochtend en Pinksteren
- Pinksterdinsdag: De nieuwe wet van het geweten.
Omdat er dit jaar minder mensen aan alle drie de diensten samen 
kunnen deelnemen, worden deze toespraken toegezonden aan 
degenen die de weekbrief ontvangen. In de drie Pinksterdiensten 
zullen korte op zichzelf staande toespraken worden gehouden. De 
aangekondigde Pinksterviering van de jaarfeestengroep komt te 
vervallen.

Cursus Gezondheidsondersteunende euritmie-oefeningen
Woensdag 13.30-14.15 uur of  19.45-20.30 uur
3 en 10 en 17 en 24 juni, 1 juli, terugkom-moment 12 augustus
Jill Meulman is weer bereid gevonden om op vijf woensdag-
middagen of -avonden in juni en juli plus een terugkom-moment in 
augustus euritmieoefeningen aan te bieden, die Rudolf Steiner 
aangegeven heeft als een goede ondersteuning voor je gezondheid. 
We oefenen in een kleine groep waar door het met deze oefeningen 
goed mogelijk is om elkaar de 1½ meter ruimte te geven. 
Het is de bedoeling dat je aan alle bijeenkomsten deelneemt, want 
er is een opbouw in de oefeningen en het is belangrijk dat je de 
oefeningen goed aanleert. De oefeningen die we samen gaan doen 
kun je dan, liefst dagelijks, thuis oefenen. Je hebt geen ervaring 
nodig, alleen enthousiasme en euritmieschoenen. Deze zijn 
eventueel bij  de Zaailing te koop, en voor wie geen 
euritmieschoenen heeft, zijn deze te leen. 

Graag aanmelden uiterlijk vrijdag 29 mei via tel. 06-39100252. 
Kosten: vrijwillige bijdrage naar eigen draagkracht die ten goede 
komt aan de Christengemeenschap, richtbedrag €60,00. 

Herhaling cursus 'Kind, karma en levenslot'
Dinsdag 25 augustus, 1 en 8 september, 20.00-22.00 uur
Bij deze cursus, gegeven in maart van dit jaar, kon een aantal 
mensen niet geplaatst worden, daarom worden deze drie met elkaar 
samenhangende avonden nog een keer aangeboden.
Hoe kun je je kind helpen toegang te houden – of nieuw te vinden – 
tot de idealen en voornemens, waarmee het bij de geboorte juist 
naar ons en naar deze plek op aarde is gekomen? Een korte cursus 
op drie dinsdagavonden door Jacques Meulman en Marianne de 
Nooij met inleidingen en gesprek over verbindingen tussen ouders 
en kinderen, over verbindend opvoeden in verschillende 
leeftijdsfasen. Kosten €20. Aanmelden voor 23 augustus via tel. 
020-4414949 of per e-mail (zie startpagina).


