
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 mensenwijdings-dienst bij feestelijke gelegenheden. Informatie en 

aanmeldingen via tel. 06-4424 9091.  

Data: 9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november. 

 

Cursus over het Johannesevangelie 

Donderdag, 11.15-12.30 uur 

Elke twee weken werkt de Johannesgroep op donderdagochtend na de mensenwijdingsdienst aan 

het evangelie van Johannes, begeleid door Adam Ricketts. 

Data: 15 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november. 

 

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 september, 13 oktober, 17 november. 

 

Werkgroep Haarlem 

Vrijdag 30 september en 28 oktober, 20.00 uur (19.45 inloop) 

De kiem van de impuls om een christengemeenschap in Haarlem te vormen groeit! Na een 

studiegroepje en het organiseren van jaarfeesten kwamen we bijeen rond de feesttijden met een 

thema en een cultische dagsluiting. Sinds de lente komen we maandelijks bijeen, in de Jansstraat nr. 

33 te Haarlem, rond een perikoop en ronden de avond af met een cultische dagsluiting. Nadere 

informatie bij Jetske en Marianna; email: werkgroephaarlem@gmail.com. 

 

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: 28 september, 19 oktober, 16 november. 

 

Gespreksgroep Zaandam 

Vrijdag 20.00-21.30 uur 

De bijeenkomsten worden begeleid door Adam Ricketts. Mensen die hieraan willen deelnemen, 

kunnen contact opnemen via tel. 075-6122338. 

Data: 9 september, 14 oktober, 11 november. 

 

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 

 

De stichtingsdag van de Christengemeenschap 

Vrijdag 16 september 10.00-12.00 uur 

Op 16 september 1922 werd de Christengemeenschap geboren. Met de gang van de zon aan de 

hemelboog mee vieren we om 10.00 uur – in verbondenheid met vele gemeenten over de hele 

wereld – de Engelstalige mensenwijdingsdienst (the Act of consecration of man) in het teken van 

deze honderdste geboortedag. Samen met het Andrieskoor zingen we in de dienst een 'Halleluja' en 

een 'Amen' dat aan alle gemeenten in de wereld voor deze gelegenheid is toegezonden. Meteen 

aansluitend aan de dienst zal de euritmiegroep van Saskia Herfst ons in de gemeentezaal iets van de 

gang van de planeten aan de hemelboog laten mee beleven. Daarna is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten in een feestelijk samenzijn; wil je iets lekkers bakken voor deze dag, zet je naam dan op 

de lijst op het prikbord in de kerk. 

 

Een Michaëlische biografie 

Donderdag 29 september, 11.15-12.15 uur 

Op Michaëlsdag, zal Truus Geraets (1930), euritmie-therapeute en medeoprichter van het World 

Social Forum Initiative, na de dienst bij ons te gast te zijn. Désanne van Brederode gaat met haar in 

gesprek over haar pionierswerk, onder andere in townships in Zuid Afrika, een gevangenis in 

Amerika en later in China. Van jongs af aan wist Truus dat ze met kinderen wilde werken: zij 

dragen de toekomst in zich. Hoe die vorm te geven in deze wereld vol schrijnende tegenstellingen? 

Een gesprek over moed en ontmoetingen, over voetenwijsheid tegenover boekenwijsheid, ouderen 

en jongeren. Over inspiratie en improvisatie, midden in het volle, soms harde leven. Love in action, 

zoals Truus één van haar boeken noemde. 

 

Michaelsfeest voor jong en oud 'Koningin Esther' 

Zondag 2 oktober, 12.15-14.15 uur 

Hoe kan het toch gebeuren, dat een arm joods meisje de koningin van Perzië wordt? Door een daad 

van grote moed redt zij haar volk van de ondergang. 

Na de kinderdienst, die op deze dag gehouden wordt van 11.45-12.00 uur (graag aanwezig om 

11.40 uur), is er koffie, thee en sap. 

- Om 12.15 uur begint het feest voor jong en oud met het muzikale toneelstuk 'Koningin Esther', 

opgevoerd door kinderen en jongeren; 

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

wegen, 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 Michaëlische moed in het lot van Esther in relatie tot het joodse Poerimfeest; 

- ter afsluiting een gezamenlijke lunch. 

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

 

Jubileumconferentie LOGOS 

Vrijdag 7 t/m dinsdag 11 oktober, Dortmund 

Om de honderdste verjaardag van de Christengemeenschap in de wereld te vieren is ieder van jong 

tot oud uitgenodigd deel te nemen aan de wereldconferentie LOGOS, van 7 t/m 11 oktober in 

Dortmund. Zie voor details het Pinksternummer van In beweging en https://cg-2022.org. 

 

Gesprek bestuur - gemeente 

Zondag 23 oktober, 12.00-13.00 uur 

Elk jaar hebben we in het voorjaar de officiële ledenvergadering van het bestuur met de leden 

volgens een vaste agenda. Al enige jaren is het een goede gewoonte dat het bestuur op een ander 

moment in het jaar nog eens in gesprek gaat met de gemeente, maar dan in een vrije en open vorm. 

De bedoeling is om met de gemeenteleden en de belangstellenden van gedachten te wisselen over 



de zaken die ons bezighouden in en rond de gemeente. Ook dit jaar nodigen wij alle leden en 

belangstellenden van harte uit voor dit gesprek. Als er een onderwerp is dat je in dit gesprek aan de 

orde zou willen stellen, dan kun je dit noteren op de lijst op het prikbord of melden aan een 

bestuurslid of aan een van de geestelijken. Wij stellen het enorm op prijs als je op 23 oktober wilt 

aanschuiven om met ons dit gesprek te voeren. Namens het bestuur, 

        Maarten Nauta, voorzitter 

 

Orgaandonatie als levensvraag 

Zondag 30 oktober, 12.00-13.00 uur 

Op weg naar Allerheiligen en Allerzielen richten we de blik ditmaal op orgaandonatie. 

Ervaringsdeskundige Babs Willemse schreef een boek over de levertransplantatie die zij dertig jaar 

geleden onderging. Zij zal ons – mede vanuit de inzichten die zij door haar verbondenheid met de 

antroposofie heeft verworven – vertellen over de uiteenlopende aspecten die hiermee verbonden 

zijn en wat het schrijven van het boek voor haar heeft betekend, waarna er gelegenheid is hierover 

met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Filmvoorstelling 

Zondag 13 november, 12.30-15.30 uur 

Deze zondag zal in de gemeentezaal een Japanse film worden vertoond over een ontslagen cellist 

die solliciteert op een met raadsels omgeven functie. Het blijkt dat hij gestorvenen ceremonieel 

moet verzorgen voorafgaand aan de kistlegging. Gaandeweg doet hij zijn werk met steeds meer 

liefde, maar hierdoor verliest hij wel zijn vrouw, die niets van deze baan moet hebben. Het lot 

brengt daar echter subtiel verandering in ... Een poëtisch verhaal over rouw en tederheid, 

zorgzaamheid, liefde en leven, met wonderschone muziek. Na de vertoning zullen we onder leiding 

van Ernst Terpstra en aan de hand van een paar gerichte vragen verder praten. Vrijwillige bijdrage 

na afloop, richtbedrag € 10. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk 

via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl 

 

Kennismaken met de nieuwe bewindsdrager 

Zaterdag 19 november, 10.30-13.00 uur 

Tijdens de internationale priestersynode in september in Dornach wordt het bewindsdragerschap 

voor de regio Nederland/Vlaanderen overgedragen van Ernst Terpstra op Paul-Philippe Stevens. 

Leden en belangstellenden van ons bewindsgebied zijn op zaterdag 19 november hartelijk 

uitgenodigd voor de mensenwijdingsdienst (aanvang 10.30 uur) in de Andrieskerk, met aansluitend 

het afscheid van de gaande en het welkom aan de komende bewindsdrager. Voor deelname aan de 

dienst en het aansluitende programma is aanmelden noodzakelijk via het landelijk secretariaat: 

secretariaat(at)christengemeenschap.nl. 

 

Gemeenteavond voor leden 

Donderdag 24 november, 20.15-22.00 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. 

 

Adventstuin 

Zondag 27 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.



AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

 

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 (11.40 uur aanwezig) 
zo 2 oktober 12.15-14.15 uur Michaelsfeest ‘Koningin Esther’ 
zo 16 oktober 9.30 uur Verhaal 
zo 16 oktober 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 16 oktober 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst 
zo 30 oktober 9.30 uur Verhaal 
zo 30 oktober 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 13 november 9.30 uur Verhaal 
zo 13 november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 13 november 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst 
zo 27 november 9.30 uur Verhaal 
zo 27 november 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
zo 27 november 16.00-17.00 uur Adventstuin 
 

 

 

Overige activiteiten (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 

 
vr 2 september 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
za 3 september 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
vr 9 september 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
vr 9 september 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
do 15 september 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 
do 15 september 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
vr 16 september 10.00-12.00 uur Stichtingsdag Christengemeenschap 
vr 23 september 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
wo 28 september 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
do 29 september 11.5-12.15 uur Michaelsdag 'Een Michaëlische biografie'  
vr 30 september 19.45 uur Werkgroep Haarlem 
za 1 oktober 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
zo 2 oktober 12.15-14.15 uur Michaelsfeest ‘Koningin Esther’ 
do 6 oktober 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 
vr 7 oktober 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
do 13 oktober 11.00-12.30 uur Ontmoetingsochtend voor leden vanaf 70 jaar 
do 13 oktober 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
vr 14 oktober 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
zo 16 oktober 11.45-12.00 uur Doop 
di 18 oktober 14.00-16.30 uur Achtergronden van de mysteriedrama’s * 
wo 19 oktober 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
do 20 oktober 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 
vr 21 oktober 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
zo 23 oktober 12.00-13.00 uur Gesprek bestuur - gemeente 
di 25 oktober 14.00-16.30 uur Achtergronden van de mysteriedrama’s * 
vr 28 oktober 19.45 uur Werkgroep Haarlem 
zo 30 oktober 12.00-13.00 uur Orgaandonatie als levensvraag, inleiding en gesprek 
do 3 november 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 



vr 4 november 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
za 5 november 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
vr 11 november 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
zo 13 november 12.30-15.30 uur Filmvoorstelling * 
wo 16 november 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 
do 17 november 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 
do 17 november 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 
vr 18 november 19.30-21.00 uur Het koor zingt 
za 19 november 10.30-13.00 uur Kennismaken met de nieuwe bewindsdrager * 
do 24 november 20.15-22.00 uur Gemeenteavond voor leden 
zo 27 november 16.00-17.00 uur Adventstuin 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 

 


