
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: 10 en 24 juni, 8 juli, 12 en 26 augustus, 9 en 23 september. 

 

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 van de kerk 

begeleidt. Data: 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: 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: 16 juni, 15 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 

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: 22 juni en 28 september. 

 

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: 10 juni. 

 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

De lees/gespreksgroep in Almere komt maandelijks bijeen op zaterdagochtend. De Algemene 

Zendbrieven hebben we afgerond. We beginnen in september met het boek Handelingen van de 

Apostelen. Inlichtingen via tel. 036 8416042 of 06 17485848. 

Data: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. 

 

 



ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

'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. 
 

Toespraken Pinksterdiensten 

Zondag 5 juni 10.30 uur, maandag 6 en dinsdag 7 juni, 10.00 uur 

In de kortste feesttijd van het christelijke jaar staan de toespraken voorafgaand aan de dienst ditmaal 

in het teken van 

- Pinksterzondag: Geloof; 

- Pinkstermaandag: Hoop; 

- Pinksterdinsdag: Liefde. 
 

'Geloof, hoop en liefde' - Pinksterviering 

Zondag 5 juni, 12.00-13.00 uur 

Laat u verrassen door de Pinksterviering die de jaarfeestengroep ook dit jaar weer heeft voorbereid 

voor de volwassenen. 
 

Gemeenteavond voor leden 

Donderdag 9 juni, 20.00-22.00 uur 

Vanaf 20.00 uur is er koffie en thee. Nieuwe leden stellen zich voor en er is nieuws uit de gemeente, 

het land en de wereld. We kijken naar de gevolgen van het vertrek van Ardan Heerkens naar 

Zutphen en de komst van Adam Ricketts naar Amsterdam per 1 augustus. 

Daarna gaan we met elkaar aan het werk rond het thema van deze ledenavond: Wat is een 

'gemeenteviering zonder priester'? Gemeenten in oprichting en kleine gemeenten zonder vaste 

geestelijke houden regelmatig een gemeenteviering zonder priester. In de komende periode is de 

priesterbezetting in ons bewindsgebied onderbezet en kan ook Amsterdam te maken krijgen met een 

zondag zonder beschikbare geestelijke. Zouden we hier in de Andrieskerk in zo'n geval dan ook een 

gemeenteviering willen houden? Hoe ziet dat er uit, is dat wat voor ons? 

De avond wordt afgesloten met een cultische dagsluiting. 
 

Medewerkersfeest  

Zaterdag 11 juni 15.30-18.00 uur  

We pakken de tweejaarlijkse traditie van het medewerkersfeest weer op.  

De middag is bestemd voor iedereen die zich in een taakgroep of anderszins inzet om onze 

kerkgemeenschap te laten ‘draaien’. We ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer om bij te praten 

en misschien is het ook een mooie gelegenheid om te snuffelen aan een andere taak dan die je altijd 

uitvoert, eens iets anders aanpakken kan verfrissend zijn. Er is muziek, er wordt een verhaal verteld, 

en je kunt onder deskundige leiding een kijkje nemen in onze prachtige tuin. We hebben gekozen 

voor de vorm van een high tea, het is fijn als veel mensen iets zoets of hartigs meebrengen om met 

elkaar te delen. Alle taakvervullers krijgen per e-mail een persoonlijke uitnodiging.  
 

Afscheid van de familie Heerkens 

Zondag 19 juni, 12.00-13.00 uur 

In de zomer vertrekt Ardan Heerkens met zijn gezin naar de gemeente Zutphen. Op deze ochtend 

willen we met ieder die daar bij wil zijn op feestelijke wijze in dankbaarheid terugkijken op de tien 

jaren die hij als priester in onze gemeente heeft gewerkt. Ieder die met een liedje, gedichtje, sketch 

of anderszins wil bijdragen aan het programma van dit afscheid wordt gevraagd dit voor 12 juni 

kenbaar te maken via tel. 020-6756615. 

 



'... zij keert zich naar het licht ...' 

Vrijdag 24 juni, 11.15-12.00 uur 

Met deze dichtregel van Frederik van Eeden gaan we luisteren naar wat zonnebloemen ons te 

vertellen hebben over de weg van het Johannesfeest naar het Michaelsfeest. Een inleiding na de 

dienst op Johannesdag door Marianne de Nooij. 

 

Reisverhalen voor thuisblijvers 
 

I. Mijn reis door de mysteriedrama's 

Zondag 10 juli, 12.00-13.00 uur 

Nicoletta Stofkoper vertelt over haar betrokkenheid bij de opvoering van vier drama's van Rudolf 

Steiner uit de jaren 1910-1913: een dramatisch mysterieuze reis door geheimzinnige beelden heen  

 

II. De neus achterna - een tocht langs de specerijen 

Zondag 31 juli, 12.00-13.00 uur 

Désanne van Brederode neemt je mee op een reis door de wereld van de specerijen. Daarbij zullen 

andere tijdperken, andere landen en culturen worden aangedaan, steeds met geuren en smaken als 

gidsen. Van de kaneel in je koekjes tot de kruidnagel die óók erge kiespijn verzacht, van peperdure 

peper tot trendy gemberthee en van de eerste rookoffers tot de recepten van wijze artsen, van laurier 

tot kardemom, van komijn tot kurkuma: we wandelen door een overdekte bazaar waar de neus 

wordt gestreeld met diepe, warme, geheimzinnige geuren die zowel herinneringen als mooie 

dromen kunnen wekken.    

 

III. Zeilen met de Triakel 

Zondag 21 augustus, 12.00-13.00 uur 

Enige jaren geleden heeft Bart Pothoven verteld over het bouwen van de zeilboot Triakel. Nu wil hij 

graag vertellen over de avonturen die hij meegemaakt heeft op zijn tocht met deze boot over de 

noordelijke Atlantische Oceaan: het leven op zee, maar zeker ook de landen en volken die hij 

bezocht heeft. 

 

Welkom aan Adam Ricketts 

Zondag 28 augustus, 12.00-13.00 uur 

Nu Ardan Heerkens vertrokken is naar de gemeente Zutphen, zal Adam Ricketts voor een 

onbepaalde periode komen meewerken in de gemeenten Amsterdam en Het Gooi, in afwachting van 

een nieuwe uitzending. Op deze ochtend willen we Adam graag welkom heten. Het bestuur nodigt 

jullie als leden en belangstellenden hartelijk uit om met onze nieuwe gemeentegeestelijke kennis te 

komen maken. 

 

 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

Voor de kinderen 
 

wo 1 juni   Aanmelden voor toneellessen 'Esther': voor 1 juni 
zo 5 juni 9.30 uur Verhaal 
zo 5 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 19 juni 9.30 uur Verhaal 
zo 19 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 19 juni 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst 
zo 19 juni 15.00-17.00 uur Start toneelproject ‘Koningin Esther’ 
zo 3 juli 9.30 uur Verhaal 



zo 3 juli 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 4 september 9.30 uur Verhaal 
zo 4 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 18 september 9.30 uur Verhaal 
zo 18 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 18 september 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst 
zo 2 oktober 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen (afwijkende tijd!) 
zo 2 oktober 12.15 uur Michaelsfeest 
 

 

Overige activiteiten 
 

do 26 mei 11.15-12.00 uur Wolken in de schilderkunst - Hemelvaartsdag 
do 2 juni 11.15-12.30 uur Cursus Openbaring van Johannes 
zo 5 juni 10.30 uur Toespraak Pinksterzondag - Geloof 
zo 5 juni 12.00-13.00 uur Geloof, hoop en liefde - Pinksterviering 
ma 6 juni 10.00 uur Toespraak Pinkstermaandag - Hoop 
di 7 juni 10.00 uur Toespraak Pinksterdinsdag - Liefde 
do 9 juni 20.00-22.00 uur Gemeenteavond voor leden 
vr 10 juni 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
vr 10 juni 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
za 11 juni 15.30-18.00 uur Medewerkersfeest 
zo 12 juni 19.30-21.30 uur Lees- en gespreksgroep op de zondagavond 
do 16 juni 20.15-21.45 uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
zo 19 juni 12.00-13.00 uur Afscheid van de familie Heerkens 
wo 22 juni 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
vr 24 juni 11.15-12.00 uur ‘... zij keert zich naar het licht ...’ Inleiding na de dienst 
vr 24 juni 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
zo 26 juni 11.45-12.00  uur Doop 
vr 8 juli 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
zo 10 juli 12.00-13.00 uur Reisverhalen I: Mijn reis door mysteriedrama’s 
zo 31 juli 12.00-13.00 uur Reisverhalen II: De neus achterna 
vr 12 augustus 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
zo 21 augustus 12.00-13.00 uur Reisverhalen III: Zeereis 
vr 26 augustus 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
zo 28 augustus 12.00-13.00 uur Welkom aan Adam Ricketts 
za 3 september 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
vr 9 september 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
do 15 september 20.15-21.45 uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
vr 23 september 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
wo 28 september 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
za 1 oktober 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
zo 2 oktober 12.15 uur Michaelsfeest 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 


