
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 

 

Het koor zingt 

Vrijdag 19.30-21.00 uur 

Het koor komt tweemaal per maand samen onder leiding van Astrid Amons. Er wordt gewerkt aan 

een repertoire voor de mensenwijdingsdienst bij feestelijke gelegenheden. Informatie en 

aanmeldingen via tel. 06-4424 9091. 

Data: 1, 8, 15, 17 (dienst 1e Paasdag) en 29 april, 13 en 27 mei. 

 

Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 

Zondag, 19.30-21.30 uur 

Een jaar geleden 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: 10 april, 15 mei, 12 juni. 

 

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: 7 en 28 april, 12 mei, 2 juni. 

 

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: 7 april, 12 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 

Maandelijks werken we aan het Markus-evangelie bij een van de deelnemers thuis in Heemstede. 

Nadere informatie bij Ernst Terpstra, die de groep begeleidt. Data: 20 april, 18 mei, 22 juni. 

 

Gespreksgroep Zaandam 

Vrijdag 20.00-21.30 uur 

In september zijn we van start gegaan 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: 8 en 29 april, 20 mei, 10 juni. 

 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

De lees/gespreksgroep in Almere komt maandelijks bijeen op zaterdagochtend. We bestuderen de 

‘Algemene Zendbrieven’ van het Nieuwe Testament. De brieven van Jacobus en Johannes zijn 

afgerond. We gaan verder met de brieven van Petrus en Judas. Inlichtingen via tel. 036 8416042 of 

06 17485848. Data: 2 en 30 april. 

 



ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

Gemeenschapsavonden met cultische dagsluiting - Haarlem 

Vrijdag 1 april, 13 mei, 3 juni, 19.45-21.30 uur 

Uit het proces van de Haarlem groep ontspruit een nieuwe loot, al is het nog geen lente. Na een 

reeks van drie avonden in het vorige najaar waarin het thema gemeenschapsvorming centraal stond, 

willen we nu overgaan tot maandelijkse bijeenkomsten. Deze bestaan uit twee delen. In het eerste 

deel werken we samen aan de hand van het evangelie van die week en het tweede deel omvat een 

cultische dagsluiting. De eerstkomende avond is op vrijdag 1 april. Je bent van harte welkom. 

Inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur - 21.30 uur. Adres: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem.  

Data: vrijdagen 1 april, 13 mei, 3 juni. Om de locatie te kunnen bekostigen is een vrijwillige 

bijdrage van €5 per avond gewenst. Meer weten over onze werkgroep of onze activiteiten, mail: 

werkgroephaarlem@gmail.com. 

 

Tarwe zaaien 

Zondag 3 april, 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 'Jorinde en Joringel' als tafelspel opgevoerd. Meenemen: een pot 

of bakje met aarde. Leeftijd: 3 tot 10 jaar. Graag een vrijwillige bijdrage.  

 

Retraite in de Stille Week 'De vrucht van de hoop' 

15 april, 11.15-13.00 uur en 16 april, 10.15-13.00 uur 

De lijdensweg van Christus gaat gepaard met een sterk beleven van hopeloosheid bij zijn leerlingen, 

maar in het lijdensverhaal zijn ook zeker tekenen van hoop te vinden. Wat betekent het in je eigen 

leven wanneer je de hoop levend houdt? Een tweedaagse ochtendretraite in de Stille Week op 

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met inleidingen en gesprek door Ardan Heerkens en Marianne de 

Nooij; kunstzinnige verwerking met bijenwas, begeleid door Liga Skujina. Op zaterdag wordt de 

retraite afgesloten met een dagsluiting. Kosten: een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. 

Aanmelden voor 10 april via tel. 020-4414949 of gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

Lezing Lijdensevangelie 

Goede Vrijdag 15 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.  

 

Paastuin 

Tweede Paasdag maandag 18 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. 

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). 

 

'Het hogepriesterlijke gebed' 

Zaterdag 23 april, 19.00-20.00 uur 

In het uur dat de jeugdwijdelingen met de confirmator de volgende dag voorbereiden, zal Marianne 

de Nooij voor de ouders in een andere ruimte vertellen over de inhoud en achtergronden van het 

hogepriesterlijke gebed. Dit gebed uit Joh. 17 is het laatste gebed dat Christus voor zijn sterven 

gebeden heeft voor de mensheid; in de jeugdwijding wordt het gebeden voor de jeugdwijdelingen. 

Ieder ander die hierin is geïnteresseerd, is ook hartelijk welkom. 



Jeugdwijding 

Zondag 24 april, 10.30-11.45 uur 

Op de eerste zondag na Pasen 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.  

 

Kinderopvang tijdens de jeugdwijding 

Zondag 24 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). Graag van tevoren aanmelden via 

tel. 023-5611038. 

 

Voorjaarsconcert door Shura Lipovsky 

Zondag 8 mei, 12.00-13.00 uur 

Deze zondag zal zangeres Shura Lipovsky, een internationaal bekende vertolkster – én inmiddels 

ook schrijfster – van Yiddische liederen, een voorjaarsconcert geven in de gemeentezaal van de 

Andrieskerk. Ze zal daarbij ook vertellen over haar ontdekkingen tijdens de zoektocht in de 

levendige, wijdverspreide cultuur en deze verbinden met de inspirerende, universele spirituele 

inhouden en de kiemkracht daarin. Een interactief optreden, waarin ze ook met het publiek zal gaan 

zingen. Graag een contante bijdrage, richtbedrag 10 euro. Er worden tevens cd's verkocht.  

 

Christengemeenschap en antroposofie: wat staat ons te doen? 

Zaterdag 14 mei, 9.00-17.30 uur 

Conferentie met Peter Selg in congrescentrum Antropia (Driebergen) ter gelegenheid van het 100 

jarig bestaan van De Christengemeenschap.  

De Christengemeenschap en de Antroposofische Vereniging in Nederland organiseren gezamenlijk 

een conferentie bij het eeuwfeest van de Beweging tot religieuze vernieuwing. Op deze dag kijken 

we zowel terug als vooruit. Peter Selg (arts, 1963), die al jaren onderzoek doet naar de impulsen die 

ten grondslag liggen aan de Christengemeenschap, zal in twee lezingen dit thema toelichten. 

Daarbij plaatst hij deze stichting in het grote tijdsverband van de twintigste eeuw. Daarnaast gaan 

we in een reeks van werk- en gespreksgroepen op zoek naar mogelijkheden om vruchtbaar met 

elkaar te kunnen samenwerken in de twee bewegingen – ieder vanuit haar of zijn eigen discipline. 

We streven er naar dat in iedere groep zowel de Christengemeenschap als de antroposofie is 

vertegenwoordigd. De lezingen van Peter Selg worden in het Duits gegeven. In de aangrenzende 

zaal wordt een streaming met simultane vertaling aangeboden. 

 

Programma: 

9.00 Ontvangst, registratie, koffie, thee; 

10.00 Welkom en voordracht Peter Selg 'Die Wiederkunft des Christus im Ätherischen und die 

Gründung der Christengemeinschaft'; 

11.30 Werk- en gespreksgroepen; 

12.30 Lunch; 



13.30 Voordracht Peter Selg 'Wie sah Rudolf Steiner das Verhältnis der Anthroposophie und der 

Anthroposophischen Gesellschaft zur Christengemeinschaft?'; 

14.45 Werk- en gespreksgroepen; 

15.45 Pauze; 

16.15 Interview en gesprek met Peter Selg; 

16.45 Cultische afsluiting; 

17.00-17.30 Iets te drinken. 

 

De kosten, inclusief koffie, thee, sap en lunch zijn: € 50,- (minimum bijdrage), € 70,- (standaard 

bijdrage), € 100,- (steun bijdrage). Het is ook mogelijk om deel te nemen via een online livestream 

vanaf € 20,-. Informatie en aanmelding via: www.100jaarchristengemeenschap.org . Schriftelijk 

aanmelden kan ook via: Rafaelkerk, t.a.v. Ger Jue, Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist. 

 

Boekpresentatie 'Het meditatieve gesprek' 

Zondag 15 mei, 12.00-13.00 uur 

Begin jaren tachtig schreef de Amerikaanse euritmiste Marjorie Spock een boekje over het 

goetheanistische gesprek. Henk Rutten en Ernst Terpstra vertaalden het in het Nederlands. 

Uitgeverij Pentagon maakte hiervan een boekje, dat op deze zondag gepresenteerd zal worden; 

Ernst Terpstra zal spreken over de kunst van het gesprek. Het boekje is te koop voor €15. 

 

'Wolken in de schilderkunst' 

Donderdag 26 mei, 11.15-12.00 uur 

Hemelvaart doet ons opkijken naar de hemel waarmee de Herrezene zich met Hemelvaart verbindt. 

Geen kunstwerk op aarde is zo groot en zo beweeglijk als het wolkenspel aan de hemel. Wat zien 

we hiervan terug in de schilderkunst en hoe wordt dit tot uitdrukking gebracht? Een inleiding door 

Ardan Heerkens aan de hand van enkele kunstwerken.  

 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

 

Voor de kinderen  
 

zo 3 april 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen (afwijkende tijd!) 
zo 3 april 12.15-13.00 uur Tarwe zaaien en tafelspel ‘Jorinde en Joringel’  
ma 18 april 11.15-11.30 uur Dienst voor de kinderen (2e Paasdag) 
ma 18 april 11.45-12.45 uur Paastuin 
zo 24 april 10.30-11.45 uur Kinderoppas tijdens de jeugdwijding 
zo 1 mei 9.30 uur Verhaal 
zo 1 mei 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 15 mei 9.30 uur Verhaal 
zo 15 mei 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 15 mei 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst 
zo 5 juni 9.30 uur Verhaal 
zo 5 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
 

 

Overige activiteiten - bij activiteit met * is aanmelden noodzakelijk. 
 

vr 1 april 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
vr 1 april 20.00-21.30 uur Gemeenschapsavond met dagsluiting - Haarlem 
za 2 april 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
zo 3 april 12.15-13.00 uur Tarwe zaaien en tafelspel ‘Jorinde en Joringel’  
do 7 april 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 



do 7 april 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
vr 8 april 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
vr 8 april 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
zo 10 april 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
vr 15 april 11.15-13.00 uur Retraite in de Stille Week * 
vr 15 april 15.00-15.45 uur Lezing Lijdensevangelie - Goede Vrijdag 
vr 15 april 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
za 16 april 10.15-13.00 uur Retraite in de Stille Week * 
ma 18 april 11.45-12.45 uur Paastuin 
wo 20 april 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
do 21 april 11.00-12.30 uur Ontmoetingsochtend voor leden vanaf 70 jaar 
za 23 april 19.00-20.00 uur Het hogepriesterlijk gebed 
zo 24 april 10.30-11.45 uur Jeugdwijding 
do 28 april 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
vr 29 april 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
vr 29 april 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
za 30 april 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
zo 1 mei 11.45-12.00 uur Doop 
zo 8 mei 12.00-13.00 uur Concert Shura Lipovsky 
do 12 mei 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
do 12 mei 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
vr 13 mei 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
vr 13 mei 20.00-21.30 uur Gemeenschapsavond met dagsluiting - Haarlem 
zo 15 mei 12.00-13.00 uur 'Het meditatieve gesprek' 
zo 15 mei 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
wo 18 mei 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
vr 20 mei 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
zo 22 mei 11.45-12.00 uur Doop 
do 26 mei 11.15-12.00 uur 'Wolken in de schilderkunst' - Hemelvaartsdag 
vr 27 mei 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
do 2 juni 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
vr 3 juni 20.00-21.30 uur Gemeenschapsavond met dagsluiting - Haarlem 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 

 


