CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN
NIEUW De biografie van je ouderschap
Dinsdag 11 en 18 en 25 mei, 20.00-22.00 uur
In maart kon deze cursus niet doorgaan en wordt nu alsnog aangeboden.
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 5 mei via tel. 020-4414949 of e-mail gemeenteamsterdam(at)
christengemeenschap.nl.
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: 18 april, 16 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: 8 en 22 april,
20 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: 15 april en 20 mei.
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: 7 april, 12 mei.

Gespreksgroep Zaandam
Vrijdag 20.00-21.30 uur
In september gaan we, als de omstandigheden het toelaten, van start met een nieuw thema: de zeven
'Ik ben' woorden uit het Johannesevangelie. De bijeenkomsten worden begeleid door Ardan
Heerkens. Plaats en data worden bekend gemaakt in het volgende gemeentebericht.

ANDERE BIJEENKOMSTEN (Alles onder voorbehoud)
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.
'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 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
muziek, 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).
'Naar de knoppen'
Zondag 11 april, 12.00-13.00 uur
In 2020 kon deze lezing niet doorgaan en wordt nu alsnog aangeboden.
Kunstenaar Herman Smith is al jaren gefascineerd door het goddelijke in de natuur. Zijn fascinatie
voor knoppen die openbarsten hangt nauw samen met Pasen: een subtiele, gevoelvolle waarneming
van processen in de natuur verruimt onze religieuze ervaring en brengt buitenwereld en
binnenwereld samen in een zinvol verband. In een lezing bij de expositie van Hermans werk zal

schrijver Désanne van Brederode met de aanwezigen 'naar de knoppen gaan'. Wat zien we? Kunnen
we, door te kijken, iets beleven van de lente- en opstandingskracht die niet is stil te zetten of vast te
leggen in een beeld? En hoe verhoudt deze zich tot de omvormingsprocessen in ons eigen leven en
in gebed en eredienst?
Een wandeling bij Hermans krachtige doeken, waarbij je de frisheid bijna kunt opsnuiven, insecten
in het licht kunt horen gonzen en de warmte kunt aanraken. Aanmelden is noodzakelijk via
gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
Werkgroep Haarlem – Cultische dagsluitingen
Vrijdag 16, 23 en 30 april, 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 in de Paastijd. Zo
hopen we substantie te vormen voor de toekomst. Onze avonden in maart konden helaas niet
doorgaan.
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.
Jeugdwijding
Zaterdag 24 en zondag 25 april, 10.30-11.45 uur
Op deze beide dagen zal de groep kinderen die hierop is voorbereid de jeugdwijding ontvangen. 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
mensenwijdingsdienst. 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; 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 april, 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). Van tevoren aanmelden via tel.
020-3417071.

Aanvang cursus 'De biografie van je ouderschap'
Dinsdag 11 en 18 en 25 mei, 20.00-22.00 uur
In maart kon deze cursus niet doorgaan en wordt nu alsnog aangeboden:
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 5 mei via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl..
De hemelvaart van Elia en van Christus
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei, 11.15-12.00 uur
Na de mensenwijdingsdienst op Hemelvaartsdag vertelt Liga Skujina over de grote profeet Elia.
Elia had een bijzondere verhouding met de natuurelementen. Door droogte en regen riep hij zijn
volk op om zich weer tot God te wenden. En door de stem van de natuur in zijn ziel tot stilte te
brengen, kon Elia Gods stem horen. Aan het eind van zijn werkzaamheden op aarde werd Elia in
een vurige wagen in de hemel opgenomen, zijn trouwe leerling achterlatend. Hoe verhoudt deze
vurige hemelvaart zich tot de hemelvaart van de herrezen Christus, die in de wolkensfeer om de
aarde heen werd opgenomen? Aanmelden is noodzakelijk via
gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
'Een taal die iedereen kan verstaan' – Pinksterviering
Eerste Pinksterdag zondag 23 mei, 12.00-13.00 uur
Laat je verrassen door de Pinksterviering die de jaarfeestengroep ook dit jaar weer heeft voorbereid
voor de volwassenen. Aanmelden is noodzakelijk via
gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.
Pinkstertoespraken
Zondag 23 mei, 10.30 uur, maandag 24 en dinsdag 25 mei, 10.00 uur
In de kortste feesttijd van het christelijke jaar staan de toespraken voorafgaand aan de dienst ditmaal
in het teken van 'taal'.
- Pinksterzondag: De taal van de Vader, zoals die zich uitspreekt in de ons omringende natuur,
- Pinkstermaandag: De taal van de Zoon, zoals die zich uitspreekt in wat er leeft tussen mensen,
- Pinksterdinsdag: De taal van de Geest, zoals die zich uitspreekt in het mensen-ik.

AGENDA
VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM
Voor de kinderen - bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk!
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Overige activiteiten - bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk!
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‘Volharding’ Retraite in de Stille Week *
Lezing Lijdensevangelie *
‘Volharding’ Retraite in de Stille Week *
Evangeliegroep Haarlem
Cursus Openbaring van Johannes
‘Naar de knoppen’ Lezing expositie Herman Smith *
Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
Werkgroep Haarlem - Cultische dagsluiting *
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Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de
ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen

