
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 

 

 

Het koor zingt 

Vrijdag 19.30-21.00 uur 

Momenteel komt het koor niet tweemaal per maand samen onder leiding van Astrid Amons. Zodra 

het weer kan, wordt er gewerkt 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: 6 december, 10 januari. 

 

 

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 

december, 21 januari. 

 

 

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 december, 21 

januari. 

 

 

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. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel.06-2873 8698. 

 

 

Evangeliegroep regio Haarlem 

Woensdag 10.45-12.15 uur 

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

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

Data: 16 december, 13 januari. 

 

 

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: 29 januari. 

 



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. Actuele aanpassingen worden bekend 

gemaakt op onze webpagina en via de weekbrief die veertiendaags wordt verstuurd, met daarbij 

enkele gedachten bij het evangelie van die week. Aanmelden voor de weekbrief via e-mail (zie 

startpagina). 

 

Werkgroep Haarlem – Cultische dagsluiting  

Zaterdag 21 en 28 november en 12 december, 19.45- 21.00 uur 

De Werkgroep Haarlem is vier jaar geleden gestart omdat er steeds meer de wens leeft een 

(filiaal)gemeente van de Christengemeenschap in Haarlem te hebben. Zo organiseerden we alvast 

jaarfeesten en lezingen om te kijken hoe het groeit. Om de groep en het daarmee verbonden 

engelwezen te sterken, willen we drie cultische dagsluitingen organiseren in de aankomende 

lichtjestijd, waarin we langzaam naar binnen keren. Het leek ons mooi – zo tussen de Michaël- en 

de Driekoningenactiviteit – om dit nu te laten plaatsvinden. Maximaal 15 mensen, die zich met drie 

avonden willen verbinden, kunnen deelnemen. Zo hopen we substantie te vormen voor de toekomst. 

Inloop 19.45 uur; aanvang 20.00 uur; korte inleiding, muzikale bijdrage, cultische afsluiting door 

Ardan Heerkens; einde 20.45 uur, met de mogelijkheid om na te praten tot 21.00 uur. Locatie: 

Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem. 

Een vrijwillige bijdrage is gewenst om de locatie te bekostigen, richtbedrag €5 per avond. Wil je 

meer weten over onze werkgroep, onze activiteiten of heb je een vraag, mail naar: 

werkgroephaarlem@gmail.com. 

Het is een bijzondere tijd waarin we leven. We kunnen besluiten om vanwege Covid-19 de drie 

dagsluitingen verderop in het jaar te laten plaatsvinden. Het groepje dat deelneemt krijgt hierover 

dan per e-mail bericht. 

 

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 (e-mail: zie startpagina). 

 

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. Voor deze keer geldt: niet meer dan 1 volwassene 

per gezin. Aanmelden is noodzakelijk via e-mail (zie startpagina).  

 

Knutselochtend 

Donderdag 10 december, 11.15-13.00 uur 

Na afloop van de Kerstdienst voor de kinderen ontvangen de kinderen traditiegetrouw een 

kerstgeschenkje van de jaarfeestengroep. Ieder die mee wil helpen knutselen is hartelijk welkom, 

geheel coronaproof met voor ieder een eigen tafeltje. Liga Skujina zorgt voor de know how en het 

materiaal. Mochten de scholen vanwege corona moeten sluiten, dan komen ook onze 

kinderactiviteiten tijdelijk te vervallen, daarom is het kerstgeschenkje dit jaar eventueel ook per post 

te versturen. Dit heeft de jaarfeestengroep ook zo gedaan voor het Tarwe zaaien in de Lijdenstijd 



(zakje graan met het sprookje Jorinde en Joringel), met Pasen (schildering van de Paastuin en het 

verhaal Hoe de haas zijn angst overwon), met de gecancelde jeugdwijding (een plaat van De Poolse 

ruiter van Rembrandt) en met Hemelvaart (knutselblad met Pinksterduifjes en het verhaal van De 

Paardebloem). Maar we hopen natuurlijk Kerst met de kinderen in de kerk te kunnen vieren! Voor 

deze knutselochtend graag aanmelden via tel. 075-6169202. 

 

Het Paradijsspel: deze keer anders 

Zondag 13 december 12.00-12.45 uur 

Nu het Paradijsspel niet kan worden opgevoerd willen we deze ochtend het spel op een andere 

manier tot leven wekken. Judith van der Bendt, die dit jaar de regie op zich had genomen, neemt 

ons mee in de achtergronden en beelden van het spel. Aanmelden is noodzakelijk (e-mail: zie 

startpagina). 

 

Oberufer Kerstspel   

Zondag 20 december, 16.00-17.15 uur en 19.00-20.15 uur 

Het Kerstspel over de geboorte van Jezus – met muziek van Erwin Schaller – wordt tweemaal in de 

grote kerkruimte opgevoerd door een spelersgroep van jongeren in en om de Andrieskerk onder 

regie van Marieke Bosch en Ardan Heerkens. Leeftijd: vanaf 6 jaar. Graag uw vrijwillige bijdrage 

na afloop. In aansluiting op de geldende coronamaatregelen is er voor het publiek voldoende 

onderlinge ruimte, er zijn geen ommegangen en er wordt zeer beperkt gezongen bij goede ventilatie. 

Aanmelden is noodzakelijk (e-mail: zie startpagina). 

 

De mensenwijdingsdiensten op eerste Kerstdag 

Vrijdag 25 december om 0.00 uur, 8.00 uur en 10.45 uur 

Op eerste Kerstdag is er driemaal een mensenwijdingsdienst: om middernacht, bij de dageraad en in 

de ochtend. Elk van deze diensten heeft een eigen getijdegebed en evangeliegedeelte; samen 

vormen ze een geheel. De evangelielezing in de dienst om middernacht is het begin van het 

Mattheüsevangelie, bij de dageraad klinkt een gedeelte uit Lukas 2 (dit is ongeveer het midden van 

de vier evangeliën) en in de ochtend horen we de allerlaatste woorden uit het Johannesevangelie. Zo 

wordt in deze drie diensten de boog gespannen van het begin tot het slot van de vier evangeliën. In 

de dienst om 0.00 uur wordt geen communie uitgedeeld. Er kan dit jaar helaas geen kerstontbijt na 

de dienst van 8.00 uur worden aangeboden. De Kerstdienst voor de kinderen, waar ook 

volwassenen hartelijk welkom zijn, is om 10.00 uur. Voor alle diensten is aanmelden noodzakelijk 

(e-mail: zie startpagina). 

 

De diensten in de Kersttijd 

Zaterdag 26 december - dinsdag 5 januari 

In de tijd van de heilige nachten tussen Kerst en Epifanie is er elke dag een mensenwijdingsdienst. 

De aanvangstijd is 10.00 uur (echter op de zondagen 27 december en 3 januari om 10.30 uur en op 

dinsdag 29 en woensdag 30 december om 9.00 uur in verband met de retraite, zie onder). 

Aanmelden is alleen nodig voor de diensten op zondag. 

 

Retraite in de Kersttijd 'Verwondering' 

Dinsdag 29 en woensdag 30 december, 10.15-13.00 uur 

Verwondering vraagt beweeglijkheid, je houvast loslaten en in een vragende houding komen, je 

kinderlijke kwetsbaarheid levend houden die door Herodesmachten wordt belaagd en op de proef 

gesteld. En wat te doen met je vrees voor het onverwachte onbekende? Met inleidingen door Ardan 

Heerkens en Marianne de Nooij, gesprek, kunstzinnige verwerking met Marijke de Vries 

(schilderen). Kosten: graag een bijdrage naar draagkracht. Aanmelden voor 25 december via tel. 

020-4414949 of e-mail: zie startpagina. 

 

 



'Epifanie: tot verschijning komen' 

Woensdag 6 januari, 11.15-12.00 uur 

Een korte beschouwing na de dienst op Driekoningendag door Marianne de Nooij naar aanleiding 

van het Epifanie epistel, over hoe de Christus-ster aan het licht brengt wat voor het zintuiglijke oog 

verborgen is. Aanmelden is noodzakelijk (e-mail: zie startpagina). 

 

'Wie was Herodes?' 

Zondag 10 januari, 12.00-13.00 uur 

Nu het Oberufer Driekoningenspel dit jaar niet kan worden opgevoerd, is Nicoletta Stofkoper bereid 

gevonden om iets uit de inhoud van het spel met ons te delen. In het Nieuwe Testament komen 

meerdere personen met de naam Herodes voor. Wie was de koning die heerste ten tijde van Jezus' 

geboorte? En hoe kon Maria zo'n krachtig tegenwicht bieden, zoals in het Driekoningenspel op 

bijzondere wijze naar voren komt? Aanmelden is noodzakelijk (e-mail: zie startpagina). 

 

'De verbindende kracht van het gebed' 

Zondag 24 januari, 12.00-13.00 uur 

Van 17 t/m 24 januari wordt er wereldwijd aandacht besteed aan de jaarlijkse 'Week van het gebed 

voor eenheid'. Het thema voor 2021 – dat is voorbereid door een kloostergemeenschap in 

Grandchamp (Zwitserland) – is ditmaal 'Blijf in mijn liefde', uit Johannes 15 waar Christus spreekt 

over de verbinding tussen de wijnstok en de ranken. Na een inleiding door Ardan Heerkens over 

verbinding met jezelf, met Christus, met de anderen en met de wereld, is er gelegenheid voor 

gesprek in kleine groepjes aan de hand van enkele werkvragen. Aanmelden is noodzakelijk (e-mail: 

zie startpagina). 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

Voor de kinderen - bij activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk! 
 

zo 29 november 9.30 uur Verhaal 
zo 29 november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 29 november 16.00-17.00 uur Adventstuin * 
zo 13 december 9.30 uur Verhaal 
zo 13 december 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
vr 25 december 10.00-10.20 uur Kerstdienst voor de kinderen 
vr 25 december 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst 
zo 10 januari 9.30 uur Driekoningenverhaal 
zo 10 januari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 24 januari 9.30 uur Verhaal 
zo 24 januari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 24 januari 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst 
zo 7 februari 9.30 uur Verhaal 
zo 7 februari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
 

 

Overige activiteiten - bij activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk! 
 

za 21 november 19.45-21.00 uur Werkgroep Haarlem - Cultische dagsluiting * 
do 26 november 20.00-22.00 uur Gemeenteavond voor leden * 
za 28 november 19.45-21.00 uur Werkgroep Haarlem - Cultische dagsluiting * 
zo 29 november 16.00-17.00 uur Adventstuin * 
do 3 december 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
zo 6 december 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
do 10 december 11.15-13.00 uur Knutselochtend kerstgeschenkje * 



do 10 december 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
za 12 december 19.45-21.00 uur Werkgroep Haarlem - Cultische dagsluiting * 
zo 13 december 12.00-13.00 uur Paradijsspel: deze keer anders * 
wo 16 december 10.45-12.15  uur Evangeliegroep Haarlem 
do 17 december 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
zo 20 december 16.00-17.15 uur Oberufer Kerstspel * 

zo 20 december 19.00-20.15 uur Oberufer Kerstspel * 

di 29 december 10.15-13.00 uur Retraite in de Kersttijd * 

wo 30 december 10.15-13.00 uur Retraite in de Kersttijd * 
wo 6 januari 11.15-12.00 uur ‘Epifanie: tot verschijning komen’ * 
zo 10 januari 12.00-13.00 uur ‘Wie was Herodes?’ * 
zo 10 januari 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
wo 13 januari 10.45-12.15  uur Evangeliegroep Haarlem 
do 21 januari 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 21 januari 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
zo 24 januari 12.00-13.00 uur ‘De verbindende kracht van het gebed’ * 
vr 29 januari 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam – behalve de 

ledenbijeenkomsten – staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 


