
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 

 

 

NIEUW Werkgroep 'Logos' – 100 jaar Christengemeenschap 

Vrijdagmiddag, 14.00-16.30 uur 

De wereldwijde conferentie, die ter gelegenheid van 100 jaar Christengemeenschap wordt gehouden 

in Dortmund van 7 t/m 11 oktober 2022, heeft als thema 'Logos – Wijding van de mensheid'. 

Van oktober 2021 tot oktober 2022 zal op de vrijdagmiddag van 14.00-16.30 uur in drie periodes 

van acht bijeenkomsten gewerkt worden aan het begin van  het Johannes evangelie. Al 

onderzoekend gaan we ervaren hoe het Woord zich verdicht vanuit de sferenharmonie in 

instrumentale muziek naar het gezongen woord, het gesproken woord en via de kleur tot in de 

beweging, de tastbare daad. Dit willen we doen met behulp van muziek, spraakvorming, schilderen 

en euritmie. Een ieder is van harte uitgenodigd om mee te helpen dit plan ten uitvoer te brengen. Er 

is geen voorkennis noodzakelijk: iedereen kan meedoen op basis van zijn of haar mogelijkheden. 

Uitgangspunt: onbevangenheid en goede wil. 

Periode 1 (08-10 tot 26-11 2021): muziek en euritmie, 

Periode 2 (21-01 tot 11-03 2022 ): spraak en euritmie, 

Periode 3 (22-04 tot 10-06 2022 ): schilderen en euritmie. 

Kosten: vrije bijdrage naar eigen vermogen, richtbedrag €40 per periode, over te maken aan de 

penningmeester van de gemeente o.v.v. 'Werkgroep Logos'. Informatie en aanmelden via tel. 0294 

284965. 

 

NIEUW Cursus 'Kijk op het Lidmaatschap' 

Donderdag 11.15-12.30 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 cursus begeleidt, tel. 020 3417631, e-mail 

ardan.heerkens(at)gmail.com. Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag €20,-. Data: 4 november, 18 

november en 25 november 

 

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: 12 september, 10 oktober, 14 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: 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 november en 2 december. 

 

 

 



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: 16 september, 14 oktober, 11 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. 

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 coronamaatregelen de afgelopen tijd stil gelegen. De deelnemers krijgen bericht 

zodra de huiskamerbijeen-komsten weer doorgang kunnen vinden. Nadere informatie bij Ernst 

Terpstra, die de groep begeleidt. Data: 15 september, 20 oktober, 10 november 

 

Gespreksgroep Zaandam 

Maandag 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. Mensen die hieraan willen deelnemen, kunnen contact opnemen via tel. 075-6122338 

Data: 6 september, 4 oktober, 1 november en 29 november 

 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

De lees/gespreksgroep in Almere start in september weer met maandelijkse bijeenkomsten op 

zaterdagochtend. We zullen ons de komende tijd bezig houden met de 'Algemene Zendbrieven' van 

het Nieuwe Testament, te beginnen met de brief van Jacobus. Inlichtingen via tel. 036 8416042 of 

06 1748 5848. Data: 11 september, 16 oktober, 13 november, 11december.  

 

 

 

 

 

 

ANDERE BIJEENKOMSTEN  

 

IN CORONATIJD 

In verband met het beperkte aantal plaatsen is het vooralsnog voor alle activiteiten noodzakelijk om 

je vooraf aan te melden via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl  

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 ook via 

gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

Een halve eeuw kerkwijding Andrieskerk 

Zondag 12 september, 12.00-13.00 uur 

Op 12 september 1971 werd de Andrieskerk gewijd tot kerkruimte van de Christengemeenschap. 

Marianne de Nooij vertelt over het verloop van een kerkwijding, die de opmaat vormt tot de eerste 



mensenwijdingsdienst in een nieuwe ruimte, en de grondsteenspreuk van ons gebouw zal klinken. 

Samen met ieder die hier nog persoonlijke herinneringen aan heeft, kijken we terug op de 

gebeurtenissen van toen en wat die ons – voor nu en voor de tijd die voor ons ligt – te zeggen 

hebben. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

Drieluik: Op weg naar 100 jaar Christengemeenschap in 2022 

I. 'De kraamkamer van de Christengemeenschap' 

Zondag 19 september, 12.00-13.00 uur 

In 2022 is het honderd jaar geleden dat de Christengemeenschap werd gesticht. In aanloop naar dit 

jaar wil Bart Pothoven u graag iets vertellen over de oprichting van deze beweging tot religieuze 

vernieuwing 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. 

 

Een ontwapenend wapen: Humor 

Michaëlsdag woensdag 29 september, 11.15-12.15 uur 

Dat grappen pijnlijk kunnen zijn en mensen diep kunnen kwetsen, daar is de laatste jaren terecht 

veel aandacht voor. Maar humor kan ook bevrijdend, verlichtend en verkwikkend werken. Ze 

relativeert, opent nieuwe perspectieven, brengt leven in star geworden denkbeelden en 

overtuigingen, alleen al door ze met een kwinkslag een kwartslag te laten kantelen. Schuin boven de 

door Rudolf Steiner in hout uitgevoerde 'Mensheidsrepresentant' is een kop te zien met een soort 

narrenkap en een wonderlijk beweeglijke, asymmetrische uitdrukking: 'Der Weltenhumor'. Wat doet 

die figuur in een zo ernstige verbeelding van een spirituele, altijd actuele werkelijkheid? In deze 

lezing op Michaëlsdag wil schrijver Désanne van Brederode daar bij stil staan. Kunnen – naast de 

Michaëlische weegschaal, het schild en het zwaard – geestigheid, humor en een grondstemming van 

opgewektheid behulpzaam zijn in de ontmoetingen met de 'draken' buiten en in onszelf, als 

verbroederende, levendige kracht in tijden van harde tegenstellingen?   Aanmelden is noodzakelijk. 

 

Michaelsfeest 'Francesco il Poverello' 

Zondag 3 oktober, 12.15-14.15 uur 

Welke ontmoeting heeft de schatrijke koopmanszoon Giovanni Bernardone, die later Francesco 

wordt genoemd, als hij 's nachts met zijn vrienden met veel kabaal door de straten van Assisi trekt? 

Wat heeft die ontmoeting  allemaal tot gevolg en welke rol speelt de engel Michael daarin? Na de 

kinderdienst, die op deze dag gehouden wordt van 11.45-12.00 uur, is er koffie, thee en sap. Om 

12.15 uur begint het feest met 

- het muzikale toneelstuk 'Francesco il Poverello - Franciscus de Arme', opgevoerd door kinderen en 

jongeren; 

- daarna oogstfeest voor de kinderen: met dorsvlegels dorsen en wannen van het graan, malen van 

het meel, het kneden en vormen van het deeg en het bakken van broodjes; 

- tegelijkertijd is er voor de volwassenen in de kerkruimte vanuit de beelden in het toneelstuk een 

inleiding over de toekomstkracht in het lot van Francesco; 

- ter afsluiting een gezamenlijke lunch. 

Het feest is geschikt voor de leeftijd vanaf 4 jaar. Kosten: graag een vrijwillige bijdrage. Aanmelden 

is noodzakelijk. 

 

Werkgroep Haarlem – Cultische dagsluitingen 

Vrijdag 29 oktober, 12 en 26 november, 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 organiseren we voor de derde maal drie avonden met een 

cultische dagsluiting. Zo hopen we substantie te vormen voor de toekomst. 



De eerste bijeenkomst nodigen we Ignaz Stegeman, priester met emeritaat, uit voor een lezing. 

Ignaz was in België betrokken bij de oprichting van de Christengemeenschap en deelt die avond 

zijn ervaringen. In de tweede bijeenkomst willen we met elkaar in gesprek en de derde bijeenkomst 

kijken we naar wat een nieuwe impuls kan zijn. Ter voorbereiding op deze avonden lezen de 

werkgroepleden die deze avonden organiseren de Gemeentebrief van Maarten Udo de Haes: 

'Opbouw en ontwikkeling van gemeenten in gemeenschap'. 

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. 

 

Drieluik: Op weg naar 100 jaar Christengemeenschap in 2022 

II. 'Een leven in de zich ontwikkelende beweging' 

Zondag 17 oktober, 12.00-13.00 uur 

Ernst Terpstra vertelt over het leven van Heinrich Ogilvie, een van de 45 stichters van de 

Christengemeenschap in 1922 en de eerste bewindsdrager van het Nederlandstalige bewindsgebied. 

Aanmelden is noodzakelijk. 

 

Guido Gezelle: 'De Berechtinge' 

Zondag 31 oktober, 12.00- 12.30 uur 

Vorig jaar heeft Saskia Molin, kenner en liefhebber  van Guido Gezelle, in november voor een klein 

gezelschap het gedicht 'De Berechtinge' van Guido Gezelle voorgedragen. Gezelle verwoordt in dit 

gedicht zijn eigen beleving van het stervenssacrament door de ogen van een zevenjarig kind. Deze 

recitatie maakte toen zoveel indruk, dat de programmagroep Saskia heeft gevraagd dit nogmaals te 

doen, als opmaat naar Allerheiligen en Allerzielen. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

Drieluik: Op weg naar 100 jaar Christengemeenschap in 2022 

III. 'Het is nu aan ons' 

Zondag 14 november, 12.00-13.00 uur 

Na een korte inleiding door een van de geestelijken gaan we in groepjes uiteen om met elkaar in 

gesprek te gaan over enkele werkvragen die te maken hebben met gemeenschapsvorming en de 

toekomst van de Christengemeenschap. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

Gemeenteavond voor leden 

Donderdag 25 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. 

 

Adventstuin 

Zondag 28 november, 16.00-17.00 uur 

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

lichter. Je wordt verzocht tien minuten van tevoren aanwezig te zijn. Graag een vrijwillige bijdrage 

na afloop. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

 



AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

 

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

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 3 oktober 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 
zo 3 oktober 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen - afwijkende tijd! 
zo 3 oktober 12.15-14.15 uur Michaelsfeest * 
zo 17 oktober 9.30 uur Verhaal 
zo 17 oktober 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 17 oktober 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 
zo 31 oktober 9.30 uur Verhaal 
zo 31 oktober 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 14 november 9.30 uur Verhaal 
zo 14  november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 14 november 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 
zo 28 november 9.30 uur Verhaal 
zo 28 november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 28 november 16.00-17.00  uur Adventstuin * 
 

 

Overige activiteiten - bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk! 
 

ma 6 september 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
za 11 september 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
zo 12 september 12.00-13.00 uur Een halve eeuw kerkwijding Andrieskerk * 
zo 12 september 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
wo 15 september 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
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 
Drieluik Op weg naar 100 jaar Christengemeenschap 
I. ‘De kraamkamer van de Christengemeenschap’ * 

wo 29 september 11.15-12.15 uur Een ontwapenend wapen: Humor * 
do 30 september 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
zo 3 oktober 12.15-14.15 uur Michaelsfeest ‘Francesco il Poverello’ * 
ma 4 oktober 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
do 7 oktober 11.00-12.30 uur Seniorenochtend * 
vr 8 oktober 14.00-16.30 uur Start werkgroep ‘Logos’, muziek en euritmie * 
zo 10 oktober 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
do 14 oktober 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 14 oktober 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
za 16 oktober 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 17 oktober 12.00-13.00 uur 
Drieluik Op weg naar 100 jaar Christengemeenschap 
II. ‘Een leven in de zich ontwikkelende beweging’ * 

wo 20 oktober 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
zo 24 oktober 12.00-13.00 uur Gesprek van het bestuur met de gemeente * 
do 28 oktober 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
vr 29 oktober 19.45-21.00 uur Dagsluiting Haarlem 1 * 
zo 31 oktober 12.00-12.30 uur Guido Gezelle: ‘De Berechtinge’ voordracht * 
ma 1 november 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
do 4 november 11.15-12.30 uur Cursus ‘Kijk op het Lidmaatschap’ * 



wo 10 november 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
do 11 november 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 11 november 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
vr 12 november 19.45-21.00 uur Dagsluiting Haarlem 2 * 
za 13 november 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 14 november 12.00-13.00 uur 
Drieluik Op weg naar 100 jaar Christengemeenschap 
III. ‘Het is nu aan ons’ * 

zo 14 november 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
do 18 november 11.15-12.30 uur Cursus ‘Kijk op het Lidmaatschap’ 
do 25 november 11.15-12.30 uur Cursus ‘Kijk op het Lidmaatschap’ 
do 25 november 20.00-22.00 uur Gemeenteavond voor leden * 
vr 26 november 19.45-21.00 uur Dagsluiting Haarlem 3 * 
zo 28 november 16.00-17.00 uur Adventstuin * 
ma 29 november 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
do 2 december 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
za 11 december 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 


