
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 

 

NIEUW Cursus 'Kijk op het lidmaatschap 

Donderdag 24 september, 1 en 8 oktober, 20.00-21.30 uur 

Deze cursus richt zich op mensen die de stap willen zetten naar het lidmaatschap of die meer willen 

weten over de sacramenten, het credo en de organisatie van de Christengemeenschap. Er zal ook 

ruimte zijn voor gesprek en vragen. Wie zich aangesproken voelt, of voor zichzelf besloten heeft 

zich in te willen zetten voor de verdere voortgang van de Christengemeenschap, is van harte 

welkom! Aanmelden bij Ardan Heerkens die de avonden begeleidt, tel. 020 3417631. Kosten: 

vrijwillige bijdrage, richtbedrag €20. 

 

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. 

 

Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 

Zondag, 19.30-21.30 uur 

In november zijn we begonnen met het boek 'De christelijke inwijding en de mysteriën van de 

oudheid' van Rudolf Steiner. Informatie bij Ernst Terpstra, die de avonden in de jeugdruimte van de 

kerk begeleidt. Data: 13 september, 11 oktober, 15 november. 

 

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: 3 en 17 september, 1 en 22 oktober, 5 en 19 november. 

 

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: 10 september, 8 oktober, 5 november. 

 

Werkgroep Haarlem 

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. 

De eerstvolgende bijeenkomst is in de Michaëltijd, de datum is nog niet bekend. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen via tel.06-2873 8698. 

 

Evangeliegroep regio Haarlem 

Woensdag 10.45-12.15 uur 

Met ingang van september gaan we maandelijks werken aan het Markus-evangelie, bij een van de 

deelnemers thuis in Heemstede. Nadere informatie bij Ernst Terpstra, die de groep begeleidt. 

Data: 16 september, 7 oktober, 18 november. 

 

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. Mensen die hieraan willen deelnemen, kunnen contact 

opnemen via tel. 075-6122338. Data: 25 september, 30 oktober en 27 november. 

 

 

 

ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

IN CORONATIJD 

In verband met het beperkte aantal plaatsen is het vooralsnog voor ALLE activiteiten (en voor de 

diensten op zondag) noodzakelijk om je vooraf aan te melden. 

 

Start cursus 'Kijk op het lidmaatschap' 

Donderdag 24 september, 1 en 8 oktober, 20.00-21.30 uur 

Deze cursus richt zich op mensen die de stap willen zetten naar het lidmaatschap of die meer willen 

weten over de sacramenten, het credo en de organisatie van de Christengemeenschap. Er zal ook 

ruimte zijn voor gesprek en vragen. Wie zich aangesproken voelt of voor zichzelf besloten heeft 

zich in te willen zetten voor de verdere voortgang van de Christengemeenschap is van harte 

welkom! Aanmelden bij Ardan Heerkens die de avonden begeleidt: tel. 020 3417631. Kosten: 

vrijwillige bijdrage, richtbedrag €20. 

 

'De perfecte chaos: 5G – Dringend of dwingend?' 

Dinsdag 29 september, 11.15-12.15 uur 

Ook dit jaar is voor de lezing op Michaëlsdag gekozen voor een actueel thema. De meningen en 

standpunten lopen nogal uiteen wanneer het over de gezondheidsrisico's van 4G en 5G 

zenderstraling gaat. Wetenschappers, politici en belangengroepen lopen over dit onderwerp niet in 

de pas met elkaar ten aanzien van gezondheid, privacy en veiligheid. Aan de hand van 

wetenschappelijke inzichten en verdieping in hoe zenderstraling samenhangt met de mens zal drs. 

ing. Jan van Gils (docent natuurkunde en filosofie, schrijver van het boekje Elektrosmog) een korte 

schets geven voor welke uitdagingen wij staan in relatie tot deze moderne risicovolle technologie. 

Kosten: graag een bijdrage naar draagkracht. Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam 

(at) christengemeenschap.nl. 

 

Michaelsfeest 'De weegschaal van Michaël' 

Zondag 4 oktober, 12.15-14.00 uur 

Na een mooi Michaëlsverhaal gaan de kinderen (leeftijd 4 tot 12 jaar) aan de slag met 

oogstactiviteiten, waarbij het wegen van de oogst natuurlijk niet vergeten wordt. In de kerkruimte is 

er tegelijkertijd voor de volwassenen een inleiding over de oorsprong en betekenis van de 

weegschaal die op zovele kunstafbeeldingen in Michaëls hand wordt afgebeeld. Het feest wordt 

afgesloten met een gezamenlijke lunch. De kinderdienst (7 t/m 14 jaar) is op deze dag om 11.45 uur. 

Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam (at) christengemeenschap.nl. Geef graag aan 

met hoeveel kinderen en volwassenen uit één gezin je komt. 

 

'Wat betekent Michaël voor mij?' 

Zondag 18 oktober, 12.00-13.00 uur 

Na een korte inleiding door een van de geestelijken gaan we op deze derde zondag in de Michaëltijd 

uiteen in kleine groepjes, om aan de hand van enkele werkvragen van elkaar te horen wat ons als 

Michaëlieten beweegt. Aanmelden is noodzakelijk: gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

 

 

 



Jeugdwijding 

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober, 10.30-11.45 uur 

Op deze beide dagen zal de groep kinderen die hierop is voorbereid de jeugdwijding ontvangen, die 

vanwege de corona epidemie moest worden uitgesteld. 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 mensenwijdings-dienst. 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. 

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. 

Voor beide diensten is aanmelden noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

Kinderopvang tijdens de jeugdwijding 

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober, 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 tevoren aanmelden via  

tel. 020-3417071. 

 

'De betekenis van de mensenwijdingsdienst voor de gestorvenen' 

Zondag 1 november, 12.00-13.00 uur 

In het kader van Allerheiligen en Allerzielen vertelt een van de geestelijken waarom en hoe de 

mensenwijdingsdienst van betekenis is voor 'allen die gestorven zijn', met aansluitend gesprek. 

Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

Herfstconcert 'Dynamic Duo' 

Zondag 8 november, 12.00-13.00 uur 

De cellisten Tosca Roelofsen en Ephraim van IJzerlooij vormen samen het 'Dynamic Duo'. Zij 

spelen een gevarieerd herfstprogramma met zowel klassieke cellocomposities alsook lichte muziek 

en enkele eigen werken. Kosten: graag uw ruimhartige bijdrage voor deze musici. Aanmelden is 

noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

Gesprek tussen bestuur en gemeente 

Zondag 22 november, 12.00-13.00 uur 

Elk jaar hebben we in het voorjaar de officiële ledenvergadering van het bestuur met de leden 

volgens een vaste agenda. Al enige jaren is het een goede gewoonte dat het bestuur op een ander 

moment in het jaar nog eens in gesprek gaat met de gemeente, maar dan in een vrije en open vorm. 

De bedoeling is om met de gemeenteleden en de belangstellenden van gedachten te wisselen over 

de zaken die ons bezighouden in en rond de gemeente. Ook dit jaar nodigen wij alle leden en 

belangstellenden van harte uit voor dit gesprek. Als er een onderwerp is dat u in dit gesprek aan de 

orde zou willen stellen, dan kunt u dit noteren op de lijst op het prikbord of melden aan een 

bestuurslid of aan een van de geestelijken. Wij stellen het enorm op prijs als u op 22 november wilt 

aanschuiven om met ons dit gesprek te voeren. Aanmelden is noodzakelijk via 

gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

Namens het bestuur, 

        Maarten Nauta, voorzitter 

 



Gemeenteavond voor leden 

Donderdag 26 november, 20.00-22.00 uur 

Vanaf 20.00 uur zal er koffie en thee zijn. Voordat we als gemeente in de Adventstijd beginnen aan 

het nieuwe christelijke jaar, kijken we met elkaar terug op het achter ons liggende jaar met de vraag: 

wat heeft dit jaar ons als gemeente gebracht? Een onderdeel van deze terugblik vormen de in het 

afgelopen jaar voltrokken sacramenten. Daarnaast zullen nieuwe leden zich voorstellen en als de 

tijd het toelaat zal er worden verteld over ontwikkelingen in de Christengemeenschap in Nederland 

en elders in de wereld. De avond wordt besloten met een cultische dagsluiting. Aanmelden is 

noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

Adventstuin 

Zondag 29 november, 16.00-17.00 uur 

Een feest voor kinderen van 4 tot 10 jaar: een verhaal – muziek – de donkere tuin wordt steeds 

lichter. Graag een vrijwillige bijdrage na afloop. Aanmelden is noodzakelijk via 

gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. Geef graag aan met hoeveel kinderen en 

volwassenen uit één gezin je komt. 

 

 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

Voor de kinderen - bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk! 
zo 6 september 9.30 uur Verhaal 
zo 6 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 20 september 9.30 uur Verhaal 
zo 20 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 20 september 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 
zo 4 oktober 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 4 oktober 12.15-14.00 uur Michaelsfeest ‘De weegschaal van Michael’ * 
zo 18 oktober 9.30 uur Verhaal 
zo 18 oktober 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
za 24 oktober 10.30-11.45 uur Kinderoppas tijdens de jeugdwijding * 
zo 25 oktober 10.30-11.45 uur Kinderoppas tijdens de jeugdwijding * 
zo 1 november 9.30 uur Verhaal 
zo 1 november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 15 november 9.30 uur Verhaal 
zo 15 november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 15 november 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 
zo 29 november 9.30 uur Verhaal 
zo 29 november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

 

Overige activiteiten - bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk! 
do 3 september 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 10 september 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
zo 13 september 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
wo 16 september 10.45-12.15  uur Evangeliegroep Haarlem 
do 17 september 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 24 september 20.00-21.30 uur Start cursus ‘Kijk op het lidmaatschap’ 1 * 
vr 25 september 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
di 29 september 11.15-12.15 uur ‘De perfecte chaos: 5G-Dringend of dwingend?’ * 
do 1 oktober 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 1 oktober 20.00-21.30 uur Cursus ‘Kijk op het lidmaatschap’ 2 
zo 4 oktober 12.15-14.00 uur Michaelsfeest ‘De weegschaal van Michael’ * 
wo 7 oktober 10.45-12.15  uur Evangeliegroep Haarlem 



do 8 oktober 11.00-12.30 uur Ontmoetingsochtend voor leden vanaf 70 jaar * 
do 8 oktober 20.00-21.30 uur Cursus ‘Kijk op het lidmaatschap’ 3 
do 8 oktober 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week  
za 10 oktober 11.00-15.30 uur Landelijke ontmoetingsdag * 
zo 11 oktober 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
zo 18 oktober 12.00-13.00 uur ‘Wat betekent Michael voor mij?’ * 
do 22 oktober 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
za 24 oktober 10.30-11.45 uur Jeugdwijding * 

zo 25 oktober 10.30-11.45 uur Jeugdwijding * 
do 29 oktober 20.00-21.45 uur Ministrantenavond * 
vr 30 oktober 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
zo 1 november 12.00-13.00 uur ‘Betekenis mensenwijdingsdienst voor gestorvenen’ * 
do 5 november 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 5 november 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week  
zo 8 november 12.00-13.00 uur Herfstconcert ‘Dynamic Duo’ * 
zo 15 november 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
wo 18 november 10.45-12.15  uur Evangeliegroep Haarlem 
do 19 november 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
zo 22 november 12.00-13.00 uur Gesprek tussen bestuur en gemeente * 
do 26 november 20.00-22.00 uur Gemeenteavond voor leden * 
vr 27 november 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
zo 29 november 16.00-17.00 uur Adventstuin * 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 

 


