
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: 2, 9, 16 en 23 december, 13 en 27 januari.  

 

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 Ernst Terpstra. Data: 1 en 15 december, 12 en 26 januari. 

 

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 december en 12 januari. 

 

Werkgroep Haarlem 

Vrijdag 9 december 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. De eerstvolgende keer is op 9 december. Deze avond zal gaan over 'Advent' en ook 

besloten worden met een cultische dagsluiting. In januari zal er weer een Driekoningen samenzijn 

worden georganiseerd in de Wilg op Vrijwaterland, met een dagsluiting onder de sterrenhemel. 

Nadere inlichtingen: werkgroephaarlem@gmail.com of tel. 06 1718 2778. 

 

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: 14 december en 11 januari. 

 

Gespreksgroep Zaandam 

Vrijdag 20.00-21.30 uur 

De bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden. Mensen die hieraan willen deelnemen, 

kunnen contact opnemen via tel. 075 6122338. Data: 9 december. 

 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

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

Zendbrieven' hebben we afgerond. In september jl. zijn we begonnen met het boek 'Handelingen 

van de Apostelen'. Inlichtingen: via tel. 036 8416042 of 06 1748 5848. 

Data: 3 december, 7 januari, 11 februari, 4 maart, 1 april. 

 

 

 

 



ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

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 vijf minuten van tevoren aanwezig te zijn. Graag een vrijwillige bijdrage 

na afloop. 

 

De Paradijsboom 

Zondag 4 december, 12.00-13.00 uur 

Programma voor volwassenen met verhaal, spel en muziek rondom de boom van kennis van goed 

en kwaad. 

 

Omzien naar elkaar – Versterken van gemeenschapszin 

Zondag 11 december, 12.00-13.00 uur 

In de samenleving zijn krachten werkzaam die verdeeldheid en polarisatie versterken. De keerzijde 

is dat we ons steeds meer verbonden kunnen voelen met elkaar, waartoe het christenbewustzijn ons 

uitnodigt. Door de gesprekken in de werkgroep 'Ouderenzorg' is dit onderwerp in een breder 

verband komen te staan. Dat heeft geleid tot de vraag: zou het wenselijk zijn om een nieuwe impuls 

te geven aan het omzien naar elkaar en het bevorderen van de gemeenschapszin in de 

Christengemeenschap Amsterdam? Hierover is overeenstemming bereikt met de contactgroep en we 

hebben besloten om hierover met elkaar in gesprek te gaan. We willen dat doen door in kleine 

groepjes hierbij stil te staan. We hopen dat velen hieraan deel willen nemen. 

        Nico Sjerps en Simone van Leeuwen 

 

Oberufer Kerstspel 

Zondag 18 december, 16.00-17.15 uur 

Het Kerstspel over de geboorte van Jezus – met muziek van Erwin Schaller – wordt in de grote 

kerkruimte opgevoerd door een spelersgroep van jongeren in en om de Andrieskerk onder regie van 

Marieke Bos. Leeftijd: vanaf 6 jaar. Graag uw vrijwillige bijdrage na afloop. 

 

De mensenwijdingsdiensten op eerste Kerstdag 

Zondag 25 december om 0.00 uur, 8.00 uur en 11.00 uur 

Op eerste Kerstdag is er driemaal een mensenwijdingsdienst: om middernacht, bij de dageraad en in 

de ochtend. Elk van deze diensten heeft een eigen getijdegebed en evangeliegedeelte; samen 

vormen ze een geheel. De evangelielezing in de dienst om middernacht is het begin van het 

Mattheüsevangelie, bij de dageraad klinkt een gedeelte uit Lukas 2 (dit is ongeveer het midden van 

de vier evangeliën) en in de ochtend horen we de laatste woorden uit het Johannesevangelie. Zo 

wordt in deze drie diensten de boog gespannen van het begin tot het slot van de vier evangeliën. In 

de dienst om 0.00 uur wordt geen communie uitgedeeld. Na de dienst van 8.00 uur wordt – als de 

omstandigheden dat toelaten – een kerstontbijt aangeboden in de jeugdruimte. De Kerstdienst voor 

de kinderen, waar ook volwassenen hartelijk welkom zijn, is om 10.00 uur. 

 



De diensten in de Kersttijd 

Maandag 26 december - donderdag 5 januari 

In de tijd van de heilige nachten tussen Kerst en Epifanie is er elke dag (behalve op dinsdag 27 

december) een mensenwijdingsdienst. De aanvangstijd is 10.00 uur (echter op zondag 1 januari om 

10.30 uur en op woensdag 28 en donderdag 29 december om 9.00 uur in verband met de retraite, zie 

onder). 

 

Gemeenteviering zonder priester 

Dinsdag 27 december, 10.00-10.30 uur 

In de periode van de heilige nachten is er op 27 december geen mensenwijdingsdienst, omdat er dan 

geen priester beschikbaar is. Elisabeth van Cruijsen, Lisa Hartog en Judith van der Bend verzorgen 

die ochtend een 'gemeenteviering zonder priester', waarvoor ieder hartelijk is uitgenodigd. 

 

Retraite in de Kersttijd 'Midden in de winternacht' 

Woensdag 28 en donderdag 29 december, 10.15-13.00 uur 

Wat uiterst klein begint kan in potentie tot iets heel groots uitgroeien. Hoe verloopt dit met Christus' 

komst naar de aarde en wat herken je hiervan in je eigen biografie? Met inleidingen door Ernst 

Terpstra en Marianne de Nooij, gesprek en kunstzinnige verwerking met José Vlaar (euritmie). 

Graag euritmie-schoenen meebrengen als je die hebt. Kosten: een bijdrage naar draagkracht. 

Aanmelden voor 25 december via e-mail gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl of  

tel. 020-4414949. 

 

Priester worden: roeping en beroep 

Donderdag 5 (10.00- 21.30 uur) en vrijdag 6 (10.00-16.00 uur) januari 

Aan het eind van de kersttijd is de eerstvolgende oriëntatiebijeenkomst over het priesterberoep en 

de weg naar dit beroep toe, met Bastiaan Baan (oud-seminarieleider, geestelijke in de gemeente 

Zeist), Ernst Terpstra en Marianne de Nooij (geestelijken in de gemeente Amsterdam). Priesterschap 

is onmogelijk zonder roeping, anderzijds is het ook een beroep dat geleerd en steeds opnieuw door 

bijscholing verder ontwikkeld moet worden. Deze korte cursus is bedoeld voor geïnteresseerden 

van 17 tot 50 jaar, ook voor wie niet zelf de weg naar dit beroep wil gaan, maar anderen op deze 

weg wil ondersteunen. Kosten €35, incl. koffie/thee en maaltijden die gezamenlijk worden bereid 

(korting is op aanvraag mogelijk). Vraag de programmafolder aan via tel. 020-4414949 of per 

e-mail gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

'Melchisedek, leid-ster voor het priesterschap' 

Vrijdag 6 januari, 11.30-12.30 uur 

Vierduizend jaar geleden verscheen in het oude jodendom Melchisedek, 'de priester van de 

allerhoogste God', een raadselachtig mythische gestalte, die slechts met enkele zinnen in het Oude 

Testament beschreven is. Desondanks is hij sindsdien een ononderbroken inspiratiebron voor 

legenden, theologie, kunst en liturgie. Als archiereus (hogepriester) voor het priesterschap wordt hij 

sinds het vroegste christendom vereerd. Bastiaan Baan heeft zich vele jaren met dit thema bezig 

gehouden. In deze lezing, na de mensenwijdingsdienst op Epifaniedag, wordt in het bijzonder de 

betekenis van Melchisedek als leid-ster voor het priesterschap gekarakteriseerd. Kosten: graag een 

vrijwillige bijdrage na afloop. 

 

Driekoningenfeest voor jong en oud 

Zondag 15 januari, 12.15-13.00 uur 

De zondagsdienst voor de kinderen is op deze dag na de mensenwijdings-dienst om 11.45-12.00 

uur. Voor ieder is er daarna koffie, thee en sap. We zingen met elkaar driekoningenliedjes en Anje 

Robertson vertelt een driekoningenverhaal begeleid door Lot Meijer op de harp. Leeftijd: 4-104 

jaar. Graag een bijdrage na afloop in het mandje. 

 



Simone Weil over het gebed 

Zondag 29 januari, 12.00-13.00 uur 

Na de dienst en de koffie staan we stil bij de waarde en betekenis het gebed. In voorgaande jaren 

sloten we hierin aan bij de wereldwijde 'week van het gebed'. Dit jaar heeft die plaats van 15 t/m 22 

januari. Door omstandigheden is deze bijeenkomst een week later, maar het thema van 2023 'Doe 

goed, zoek recht' (Jesaja 1, vers 17) zal ook terugkeren in de inleiding. Schrijfster Désanne van 

Brederode zal kort iets vertellen over Simone Weil (1909 -1943). Deze Frans-Joodse filosofe en 

politiek activiste is vooral bekend geworden door haar nagelaten geschriften, die een heel eigen 

uitwerking van haar Christus-ervaringen en mystieke geloofsbeleving bevatten. Het dagelijkse 

gebed speelt daarin een grote rol.  

Hoe kunnen haar beleving van en gedachten over bidden ons inspireren? 

Wat betekenen ze voor onze eigen ervaringen? Daarover volgt aansluitend een gesprek. 

 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

Voor de kinderen 
 

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 

zo 11 december 9.30 uur Verhaal 

zo 11 december 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 18 december 16.00-17.15 uur Oberufer Kerstspel 

zo 25 december 10.00-10.30 uur Kerstdienst voor de kinderen 

zo 25 december 11.00-12.00 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 

zo 15 januari 9.30 uur Verhaal 

zo 15 januari 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 15 januari 12.15-13.00 uur Driekoningenfeest 

zo 29 januari 9.30 uur Verhaal 

zo 29 januari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 29 januari 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 
 

 

 

Overige activiteiten (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

do 24 november 20.15-22.00 uur Gemeenteavond voor leden 

zo 27 november 16.00-17.00 uur Adventstuin 

di 29 november 20.00-21.30 uur Ministrantenavond 

do 1 december 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

vr 2 december 19.30-21.00 uur Het koor zingt 

za 3 december 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 4 december 12.00-13.00 uur De Paradijsboom 

vr 9 december 19.30-21.00 uur Het koor zingt 

vr 9 december 19.45 uur Werkgroep Haarlem 

vr 9 december 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 
zo 11 december 12.00-13.00 uur Omzien naar elkaar - gesprek 

wo 14 december 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 

do 15 december 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

do 15 december 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

vr 16 december 19.30-21.00 uur Het koor zingt 

zo 18 december 16.00-17.15 uur Oberufer Kerstspel 

vr 23 december 19.30-21.00 uur Het koor zingt 

di 27 december 10.00-10.30 uur Gemeenteviering zonder priester 



wo 28 december 10.15-13.00 uur Retraite in de Kersttijd * 

do 29 december 10.15-13.00 uur Retraite in de Kersttijd * 

do 5 januari 10.00-21.30 uur Oriëntatiebijeenkomst priesterberoep * 

vr 6 januari 10.00-16.00 uur Oriëntatiebijeenkomst priesterberoep * 

vr 6 januari 11.30-12.30 uur Melchisedek, leid-ster voor het priesterschap (lezing) 

za 7 januari 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

wo 11 januari 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 

do 12 januari 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

do 12 januari 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

vr 13 januari 19.30-21.00 uur Het koor zingt 

zo 15 januari 12.15-13.00 uur Driekoningenfeest 

do 26 januari 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

vr 27 januari 19.30-21.00 uur Het koor zingt 

zo 29 januari 12.00-13.00 uur Simone Weil over het gebed 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 
 


