
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 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: 13 juni, 12 september.

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: 10 juni, 2 en 16 en 30 september.

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: 17 juni en 16 september.

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
Het werken aan het Markus-evangelie, bij een van de deelnemers thuis in Heemstede, heeft ten 
gevolge van de corona maatregelen de afgelopen tijd stilgelegen. De deelnemers krijgen bericht 
zodra de huiskamerbijeenkomsten weer doorgang kunnen vinden. Nadere informatie bij Ernst 
Terpstra, die de groep begeleidt.

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 

IN CORONATIJD
In verband met het beperkte aantal plaatsen is het vooralsnog voor ALLE activiteiten noodzakelijk 
om je vooraf aan te melden. Actuele aanpassingen worden bekend gemaakt 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.

Zomerconcert
Zondag 6 juni, 12.00-13.00 uur
Een zomers concert met violist Bob van der Ent en cellist Ephraim van IJzerlooy met werken van 
Haydn (Duett), Friedrich Schwindl (Sonate en Reinhold Glière-Berceuse opus 39 nr 4) en nog een 
eigen compositie van Ephraim voor viool en cello. Aanmelden is noodzakelijk via 
gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. Kosten: graag uw ruimhartige bijdrage voor de 
musici.

Toneelstuk 'De kleine Prins'
Zondag 20 juni, 20.00 -21.00 uur
Enkele jongeren van de kerstspelgroep zijn samengekomen om een nieuw stuk in te studeren voor 
de zomer onder regie van Marieke Bos en Ardan Heerkens. Een deels zelfgeschreven stuk 
geïnspireerd op het bekende verhaal van Antoine de Saint Exupéry 'De kleine Prins'. Een verhaal 
over een zoektocht naar erkenning en vriendschap. Leeftijd: vanaf 6 jaar. Graag uw vrijwillige 
bijdrage na afloop. Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.

'De verpopping van Johannes'
Donderdag 24 juni, 11.15-12.00
Ardan Heerkens vertelt na de mensenwijdingsdienst op Johannesdag over een bijzondere 
metamorfose die Johannes de Doper doormaakt. Aanmelden is noodzakelijk via 
gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.

'Parels rijgen' - Een muzikale vertelvoorstelling
Zondag 4 juli, 12.00-13.00 uur
Anje Robertson vertelt het bij deze tijd goed passende Roemeense volkssprookje 'Parels rijgen' uit 
de sprookjesverzameling Jorga, der Tapfere, begeleid op altviool door Eva Smit. Voorafgaand aan 
het sprookje speelt Eva de Biber Passacaglia en sluit na het verhaal af met de 2de Suite in D gr.T. 
van Max Reger. Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.

Zomercursus 'De wonderwereld van de vlinder'
Zondag 11 juli, 20.00 uur tot woensdag 14 juli, 13.00 uur
Onze natuur is vol van wonderen. Eén hiervan is het ontstaan van een vlinder, hoe hij op 
miraculeuze wijze ontpopt uit een door een rups gevormde cocon. Dit is de meest volmaakte 
gedaantewisseling die we in de natuur tegenkomen, te beschouwen als het oerbeeld voor dergelijke 
transformaties. Wat zien we werkelijk, wat kunnen we hieraan ontdekken, wat heeft dit ons te 
zeggen, ook over ons eigen mens zijn? Samen met Wolter Bos (fenomenologisch waarnemen), Jill 
Meulman (euritmie) en Ardan Heerkens (religieuze benadering en waarnemingstekenen) gaan we 
op zoek naar een antwoord op deze vragen. De zomercursus begint zondagavond 11 juli 20.00-
21.30 uur, inloop 19.30 uur en vervolgens maandag 12 juli van 10.00-16.00 uur, dinsdag 13 juli van
10.00-16.00 uur (excursie naar de vlindertuin in Harskamp) en woensdag 14 juli van 10.00-13.00 
uur. Lunchpakket zelf meebrengen, voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden voor 4 juli via 
tel. 020 3417631, e-mail ardan.heerkens(at)gmail.com. Kosten: vrijwillige bijdrage. Excursie €10,- 
excl. reiskosten. Heb je een auto, geef dit graag aan en ook hoeveel personen je mee kunt nemen.



Reisverhalen voor thuisblijvers

I. 'Het land van de rijzende zon'
Zondag 25 juli, 12.00-13.00 uur
In het eerste reisverhaal vertellen twee jongeren over de cultuur van hun geboorteland Japan en hoe 
de kernramp in Fukushima hun leven heeft beïnvloed. Aanmelden is noodzakelijk via 
gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.

II. Reis door veertig jaar beheerderschap
Zondag 8 augustus, 12.00-13.00 uur
Op 8 augustus 1981 verhuisden twee jonge studenten vanuit een zolderetage naar de 
beheerderswoning in de Andrieskerk. Nu wonen daar twee grootouders. Hoe is het hen al die jaren 
vergaan? De twee beheerders nemen u mee in een tijdreis. Aanmelden is noodzakelijk via 
gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.

III. 'In het land der blinden: wie komt er op je weg?'
Zondag 29 augustus, 12.00-13.00 uur
Wanneer je visueel beperkt bent, doen de andere zintuigen extra hun best. Laat u meenemen op een 
levensreis door het land der blinden met opmerkelijke en interessante pleisterplaatsen en 
ontmoetingen. Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.

'De kraamkamer van de Christengemeenschap'
Zondag 19 september, 12.00-13.00 uur
In 2022 is het honderd jaar geleden dat de Christengemeenschap werd opgericht. In aanloop naar dit
jaar wil Bart Pothoven u graag iets vertellen over de oprichting van deze beweging tot religieuze 
beweging en de rol hierin van het eerste Goetheanum. Waarom heeft de eerste 
mensenwijdingsdienst juist hier plaatsgevonden? Een maquette van het eerste Goetheanum zal 
aanwezig zijn. Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl.

AGENDA
VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM

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

zo 30 mei 9.30 uur Verhaal
zo 30 mei 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen
di 1 juni Voor 1 juni aanmelden voor toneelproject 'Francesco'
zo 13 juni 9.30 uur Verhaal
zo 13 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen
zo 13 juni 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst*
zo 20 juni 15.00-17.00 uur Start toneelproject 'Francesco il poverello'*
zo 20 juni 20.00-21.00 uur Toneelstuk 'De kleine prins' vanaf 6 jaar*
zo 27 juni 9.30 uur Verhaal
zo 27 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen
zo 4 juli 12.00-13.00 uur ‘Parels rijgen’ - Muzikale vertelvoorstelling*
zo 5 september 9.30 uur Verhaal
zo 5 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen
zo 19 september 9.30 uur Verhaal
zo 19 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen
zo 19 september 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst*
zo 3 oktober 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen - afwijkende tijd!



Overige activiteiten - bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk!

ma 24 mei 11.15 uur Doop
do 27 mei 20.00-22.00 uur Gemeenteavond voor leden*
zo 30 mei 11.45-12.00 uur ‘De kunstenares vertelt’ opening tentoonstelling*
zo 6 juni 12.00-13.00 uur Zomerconcert*
do 10 juni 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes
zo 13 juni 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
do 17 juni 20.15-21.45 uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
zo 20 juni 20.00-21.00 uur Toneelstuk ‘De Kleine Prins’*
do 24 juni 11.15-12.00 uur ‘De verpopping van Johannes’ - voordracht*
zo 4 juli 12.00-13.00 uur ‘Parels rijgen’ - Muzikale vertelvoorstelling*
zo 11 juli 20.00-21.30 uur Zomercursus ‘De wonderwereld van de vlinder’*
ma 12 juli 10.00-16.00 uur Zomercursus ‘De wonderwereld van de vlinder’*
di 13 juli 10.00-16.00 uur Zomercursus - Excursie*
wo 14 juli 10.00-13.00 uur Zomercursus ‘De wonderwereld van de vlinder’*
zo 25 juli 12.00-13.00 uur Reisverhalen I ‘Het land van de rijzende zon’*
zo 8 augustus 12.00-13.00 uur Reisverhalen II ‘Reis door 40 jaar beheerderschap’*

zo 29 augustus 12.00-13.00 uur
Reisverhalen III
‘In het land der blinden: wie komt er op je weg?’*

do 2 september 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes
zo 12 september 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond
do 16 september 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes
do 16 september 20.15-21.45 uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week
zo 19 september 12.00-13.00 uur ‘De kraamkamer van de Christengemeenschap’*
do 30 september 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de
ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen


