
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 

 

 

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: 9 en 23 februari, 9 en 23 maart. 

 

 

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: 9 februari en 23 maart. 

 

 

Werkgroep Haarlem 

Vrijdag 3 februari 20.00 uur (19.45 inloop) 

In het nieuwe jaar gaat de impuls om een christengemeenschap in Haarlem te vormen door. We 

hadden een bijzondere Drie Koningenviering in en op het ‘Overland’ in Haarlem onder de 

sterrenloze hemel. De eerstvolgende Kringviering is vrijdag 3 februari a.s. in de Jansstraat 33 te 

Haarlem met als thema ‘Maria Lichtmis’.  

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: 22 februari en 15 maart. 

 

 

Gespreksgroep Zaandam 

Vrijdag 20.00-21.30 uur 

In de tijd dat er nog geen priester voor ons beschikbaar kan zijn, gaan we op de vrijdagavond met 

elkaar werken met het boekje van Albert Smit; ‘Op weg naar priesterlijk handelen’. De 

bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden, in principe de derde vrijdag van de maand. 

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

Data: 17 februari, 17 maart. 

 

 

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 17485848. 

Data: 11 februari, 4 maart, 1 april. 

 

 



ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

 

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. 

Graag na afloop een bijdrage naar draagkracht. 

 

'Kakelvers en kerngezond' 

Dinsdag 14 februari, 20.00- 21.30 uur 

Gezondheid en vitaliteit gaan hand in hand met vreugde en zelf-doen. Dat geldt niet alleen voor de 

opvoeding van kleine kinderen, maar ook voor de oudere kinderen en – niet te vergeten – de 

zelfopvoeding van volwassenen. Bij de kleineren kunnen we gemakkelijker zien hoe we dat kunnen 

verzorgen, maar voor de ouderen kan het een flinke uitdaging worden. Niettemin loont het alleszins 

de moeite om eens met een frisse blik te kijken naar de vele mogelijkheden die er voor jong en oud 

te ontdekken zijn. Voordracht voor ouders, andere opvoeders en geïnteresseerden door psycholoog 

Jacques Meulman. Graag een vrijwillige bijdrage, richtbedrag €10. 

 

Mijn verbinding  met de Christengemeenschap 

Zondag 19 februari, 12.00-13.00 uur  
'Lid, vriend, belangstellende van de Christengemeenschap' was het inhoudelijke ochtendthema 

tijdens de Landelijke Raadsvergadering van 22 november jongstleden. Tijdens de volgende 

Landelijke Raadsvergadering op 25 februari wordt hier verder over gesproken. Daarom willen wij 

graag met jullie hierover in gesprek gaan aan de hand van de vraag: Wat heeft het lidmaatschap of 

mijn deelname als belangstellende mij gebracht, wat is er door mijn besluit tot stand gekomen?  

Namens het bestuur, 

     Lisa Hartog, jullie vertegenwoordiger in de Landelijke Raad 

 

Aanpassingen in de Nederlandse tekst van de mensenwijdingsdienst 

Zondag 26 februari, 12.00-12.45 uur 

Vanaf 2019 heeft de Nederlands-Vlaamse synode opnieuw gewerkt aan de Nederlandse vertaling 

van de mensenwijdingsdienst en deze op een beperkt aantal punten aangepast. Dit proces is eind 

vorig jaar afgerond. Met ingang van zondag 2 april zullen deze veranderingen in de dienst voor 

iedereen te horen zijn. Ernst Terpstra zal vertellen wat er gaat veranderen en wat de reden daarvoor 

is. 

 

Ledenvergadering 

Donderdag 9 maart, 20.00-21.45 uur 

De leden vinden de uitnodiging voor deze vergadering, evenals de financiële jaarstukken, bij dit 

gemeentebericht. Aangezien de kring van belangstellenden in de gemeente ook substantieel 

bijdraagt aan de financiële huishouding, zijn zij als toehoorder hartelijk welkom bij de 

jaarvergadering. Zij vinden de financiële jaarstukken eveneens bij dit gemeentebericht. 

 

 



'Verlangen naar wekking van de geest' 

Zondag 12 maart, 12.00-13.00 uur 

Op deze eerste zondag van de Lijdenstijd zal Ernst Terpstra een inleiding verzorgen over de 

priesterwijdingen die van 17 t/m 19 maart in Stuttgart worden voltrokken. 

 

Raad van Kerken Amsterdam komt op bezoek 

Zondag 19 maart, 11.30 uur 

Al vele jaren zijn wij vertegenwoordigd in de Amsterdamse Raad van Kerken. Afgelopen najaar heb 

ik het stokje overgenomen van Alfred Jacobs. De Raad komt tweemaandelijks bijeen, neemt deel 

aan interkerkelijke activiteiten en gaat twee keer per jaar op Kerkenpad. Dat laatste houdt in dat we 

op een zondag een dienst in een van de lidkerken bezoeken. Na afloop gaan we met de gemeente in 

gesprek. Ik heb mijn mederaadsleden uitgenodigd om zondag 19 maart naar onze dienst te komen. 

Hopelijk zijn er dan veel gemeenteleden om hen bij de koffie te verwelkomen. 

          Judith van der Bend 

 

Tarwe zaaien 

Zondag 26 maart, 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 'Raponsje' als tafelspel opgevoerd door Tineke en Frans Geus. 

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

 

 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

 

Voor de kinderen (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

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 * 

zo 12 februari 9.30 uur Verhaal 

zo 12 februari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 26 februari 9.30 uur Verhaal 

zo 26 februari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 26 februari 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 

zo 12 maart 9.30 uur Verhaal 

zo 12 maart 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 26 maart 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen (andere aanvangstijd) 

zo 26 maart 12.15-13.00 uur Tarwe zaaien 
 

 

Overige activiteiten (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

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

vr 3 februari 19.45 uur Werkgroep Haarlem - Kringviering Maria Lichtmis 

do 9 februari 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

do 9 februari 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

za 11 februari 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 12 februari 11.45-12.00  uur Doop 

di 14 februari 20.00-21.30 uur ‘Kakelvers en kerngezond’ Voordracht 

vr 17 februari 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 



zo 19 februari 12.00-13.00 uur Mijn verbinding met de Christengemeenschap 

wo 22 februari 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 

do 23 februari 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

zo 26 februari 12.00-12.45 uur Toelichting op aanpassing tekst mensenwijdingsdienst 

za 4 maart 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

do 9 maart 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

do 9 maart 20.00-21.45 uur Ledenvergadering 

zo 12 maart 12.00-13.00 uur Inleiding over de priesterwijdingen 

wo 15 maart 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 

vr 17 maart 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

zo 19 maart 11.30 uur Raad van Kerken Amsterdam komt op bezoek 

do 23 maart 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

do 23 maart 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

zo 26 maart  12.15-13.00 uur Tarwe zaaien 

za 1 april 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 
 

Het nieuwe telefoonnummer van de Andrieskerk is 06 - 3560 9944 
 


