CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN

In verband met de aangescherpte corona maatregelen vervallen
vooralsnog alle bijeenkomsten in februari
NIEUW De biografie van je ouderschap
Dinsdag 9 en 23 maart en 6 april, 20.00-22.00 uur
Op zeker moment kondigt zich een mens aan, die bij jou geboren wil worden. Welke betekenis heeft
dit in jouw eigen biografie als wordende ouder? Hoe kun je de kwaliteiten van Ontvangen, Zorgen
en Loslaten verbinden met je eigen spirituele ontwikkeling? Een cursus op drie dinsdagavonden
voor ouders met kinderen van 0 tot 21 jaar, begeleid door Jacques Meulman en Marianne de Nooij.
Kosten: €25. Aanmelden voor 2 maart via tel. 020-4414949 of per e-mail.
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 januari zijn we begonnen met de voordrachtencyclus 'Het esoterische christendom' van Rudolf
Steiner. Informatie bij Ernst Terpstra, die de avonden in de jeugdruimte of de gemeentezaal van de
kerk begeleidt. Data: 7 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: 18 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: 18 maart.
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 of (tijdelijk) in de gemeentezaal van de kerk. Nadere informatie bij
Ernst Terpstra, die de groep begeleidt. Data: 10 maart.
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: 26 maart.

ANDERE BIJEENKOMSTEN (ALLES ONDER VOORBEHOUD)

In verband met de aangescherpte corona maatregelen vervallen
vooralsnog alle bijeenkomsten in februari
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 https://amsterdam.christengemeenschap.nl en via de weekbrief die
veertiendaags wordt verstuurd, met daarbij enkele gedachten bij het evangelie van die week.
Aanmelden voor de weekbrief via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
Werkgroep Haarlem – Cultische dagsluitingen
Vrijdag 5, 12 en 19 maart, 19.45- 21.00 uur
Zoals bekend is, organiseert de werkgroep Haarlem reeds jaarfeesten en lezingen om de wens na te
gaan of het vormen van een (filiaal van de) Christengemeenschap in Haarlem ook werkelijk
haalbaar is. Om deze impuls te voeden hebben we in de weken voor Kerst drie avonden
georganiseerd met een cultische dagsluiting. De versterkende werking hiervan en de positieve
ervaring hierover hebben ons er toe gebracht opnieuw drie avonden te organiseren voorafgaand aan
de Paastijd. Zo hopen we substantie te vormen voor de toekomst.
Maximaal 15 mensen, die zich met drie avonden willen verbinden, kunnen deelnemen. 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(at)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.
Het negende avontuur uit Wolfram von Eschenbach's Parzival
Zondag 7 maart, 12.00-12.45 uur
Op de eerste Lijdenszondag vertelt Anje Robertson, als opmaat naar de Lijdenstijd, over Parzival's
negende avontuur. Parzival is al jaren op zoek naar de Graalburcht Munsalvaesche. Ooit kwam hij
hier zonder te weten hoe en wat, zonder vragen te stellen omdat dat een ridder niet past. In dit
negende avontuur ontmoet hij op Goede Vrijdag een oude ridder die hem verbaasd vraagt of hij niet
weet welke dag het is. Zo stuurloos is Parzival geworden, hij weet het niet. De oude ridder raadt
hem aan een kluizenaar op te zoeken. Daar zal Parzival leren hoe het goddelijke zijn lot stuurt.
Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeen-schap.nl
Start cursus 'De biografie van je ouderschap'
Dinsdag 9 en 23 maart en 6 april, 20.00-22.00 uur
Op zeker moment kondigt zich een mens aan, die bij jou geboren wil worden. Welke betekenis heeft
dit in jouw eigen biografie als wordende ouder? Hoe kun je de kwaliteiten van Ontvangen, Zorgen
en Loslaten verbinden met je eigen spirituele ontwikkeling? Een cursus op drie dinsdagavonden
voor ouders met kinderen van 0 tot 21 jaar, begeleid door Jacques Meulman en Marianne de Nooij.
Kosten: €25. Aanmelden voor 2 maart via tel. 020-4414949 of per e-mail mpdenooij(at)hetnet.nl.
Ledenvergadering gemeente Amsterdam
Donderdag 11 maart, 20.00-21.45 uur
De leden vinden de uitnodiging voor deze vergadering, evenals de financiële jaarstukken, bij dit
gemeentebericht. Aangezien de kring van belangstellenden in de gemeente ook substantieel

bijdraagt aan de financiële huishouding, zijn zij als toehoorder hartelijk welkom bij de
jaarvergadering. Zij vinden de financiële jaarstukken eveneens bij dit gemeentebericht. Aanmelden
is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
Tarwe zaaien
Zondag 21 maart, 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 'Assepoester' als tafelspel opgevoerd door Tineke en Frans Geus.
Meenemen: een pot of bakje met aarde. Leeftijd: 3 tot 10 jaar. Graag een vrijwillige bijdrage.
Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
'Volharding' - Retraite in de Stille Week
Goede Vrijdag 2 april, 11.15-13.00 uur,
Stille Zaterdag 3 april 10.15-13.00 uur
In de lijdensweg naar Golgotha speelde de volharding van de mens Jezus een grote rol, om zo de
opdracht waarmee Christus naar de aarde kwam daadwerkelijk te kunnen volbrengen. Hoe kun je
betekenis geven aan het doormaken van kleine en grotere moeilijkheden, zodat je ook echt kunt
volhouden tot het volbracht is? Een tweedaagse ochtendretraite in de Stille Week op Goede Vrijdag
en Stille Zaterdag met inleidingen, gesprek en kunstzinnige verwerking door schoonschrijven met
een ganzenveer, begeleid door Ardan Heerkens en Marianne de Nooij. Op zaterdag wordt de retraite
afgesloten met een dagsluiting. Kosten: een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Aanmelden voor
28 maart via tel. 020-4414949 of e-mail gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
Lezing Lijdensevangelie
Goede Vrijdag 2 april, 15.00-15.45 uur
In de grote kerkruimte wordt 'op het negende uur' het Lijdensevangelie gelezen, omlijst door
liermuziek, voor ieder die op deze dag en dit uur wil stil staan bij de gebeurtenissen op Golgotha.
Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
Paastuin
Tweede Paasdag maandag 5 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. Graag een vrijwillige bijdrage. Aanmelden is
noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
N.B.: De kinderdienst 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).

AGENDA
VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM
Voor de kinderen; voor alle activiteiten is aanmelden noodzakelijk!
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Overige activiteiten - bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk!
In verband met de aangescherpte corona maatregelen vervallen vooralsnog
de bijeenkomsten in februari
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Cursus Openbaring van Johannes
Werkgroep Haarlem - Cultische dagsluiting *
Vertelling ‘Negende avontuur van Parzival’ *
Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
Cursus ‘De biografie van je ouderschap’ *
Evangeliegroep Haarlem
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Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de
ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen

