
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: 13 april, 11 en 25 mei. 

 

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: 20 april en 25 mei. 

 

Werkgroep Haarlem 

Zondag, 20.00 uur (19.45 inloop) 

De Haarlem Groep komt op 16 april, 7 mei en 25 juni om 20.00 uur bij elkaar voor een viering met 

cultische dagsluiting. Op 4 juni is de gemeente viering om 10.30 uur. Alles in de Jansstraat 33 te 

Haarlem. Informatie: 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: 26 april en 17 mei. 

 

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: 21 april en 19 mei. 

 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

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

‘Handelingen’ wordt vóór Pasen afgerond. Daarna beginnen we aan ‘de brief aan de Hebreeërs’. 

Inlichtingen via tel. 036 8416042 of 0617485848. 

Data: 1 april, 29 april en 27 mei.  

 

 

ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

Retraite in de Stille Week 'Het kruis tussen hemel en aarde' 

Vrijdag 7 april, 11.15-13.00 uur en zaterdag 8 april, 10.15-13.00 uur 

In de voorchristelijke tijd duidde het kruis reeds op de verbinding van de aarde met de hemel. Hoe 

kunnen we, na Golgotha, in onze tijd vanuit de kruisvorm werken aan de toekomstmens? Een 

tweedaagse ochtendretraite in de Stille Week op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met inleidingen 

en gesprek door Ernst Terpstra en Marianne de Nooij; kunstzinnige verwerking met houtskool, 

begeleid door Marijke de Vries. Op zaterdag wordt de retraite afgesloten met een dagsluiting. 

Kosten: een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Aanmelden voor 2 april via tel. 020-4414949 of 

per e-mail. 



Lezing Lijdensevangelie 

Goede Vrijdag 7 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 10 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). 

Graag om 11.10 uur aanwezig in de jeugdruimte via de zijdeur van de kerk. 

 

Filmvoorstelling  

Zondag 23 april, 12.30-15.30 uur 

Deze middag zal in de gemeentezaal een Italiaanse film worden vertoond met paasmotieven over 

het leven van een plattelandsjongen, die de goedheid zelve is en altijd voor iedereen klaarstaat. Zijn 

omgeving bestempelt hem als simpel van geest en maakt daarvan gretig gebruik. Na afloop van de 

vertoning is er gelegenheid voor een nagesprek onder leiding van Ernst Terpstra. Graag een 

vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken, richtbedrag €10. In verband met het beperkte aantal 

plaatsen is aanmelden noodzakelijk, via gemeenteamsterdam(at)christengemeenschap.nl. 

 

Lichtvoetig lenteconcert met Shura Lipovsky 

Zondag 7 mei, 12.00-13.00 uur 

Op zondag 7 mei zal zangeres Shura Lipovsky, een internationaal bekende vertolkster – én 

inmiddels ook schrijfster – van Jiddische liederen, evenals vorig jaar een voorjaarsconcert geven in 

de gemeentezaal van de Andrieskerk. Het was een groot succes! Ze zal daarbij vertellen over haar 

ontdekkingen tijdens de zoektocht in de levendige, wijdverspreide cultuur en deze verbinden met 

inspirerende, universele spirituele inhouden en de kiemkracht daarin. Een interactief optreden, 

waarin ze ook met het publiek zal gaan zingen. Leeftijd vanaf 7 jaar. Graag een bijdrage in de 

onkosten, richtbedrag 10 euro. 

 

Oriëntatie op het lidmaatschap 

Maandag 8 en 15 en 22 mei, 19.30-21.00 uur 

Een korte cursus op drie maandagavonden voor ieder die is geïnteresseerd in wat het inhoudt om lid 

te worden van de Christengemeenschap, zoals: de zeven sacramenten, credo en Onze Vader, de 

spirituele en aardse organisatie van de Christengemeenschap en natuurlijk alle vragen die de 

deelnemers meebrengen. Aanmelden voor 7 mei bij Marianne de Nooij, die de avonden begeleidt. 

Kosten: naar draagkracht, richtbedrag €20. 

 

'Het hogepriesterlijke gebed' 

Zaterdag 13 mei, 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 14 mei, 10.30-11.45 uur 

Op de laatste zondag in de Paastijd 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 zijn ook jullie 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 14 mei, 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. 06 5385 8644. 

 

Het verborgen hemelvaartsicoon 

Donderdag 18 mei, 11.15-12.00 uur 

Na de dienst op Hemelvaartsdag (aanvang 10.00 uur) vertelt verhalenverteller Marjan Boontjes 

voor jong en oud 'Het verborgen hemelvaartsicoon', een verhaal van Anne-Monika Glasow, begeleid 

door harpmuziek. Leeftijd vanaf 7 jaar. Graag een bijdrage naar draagkracht. 

 

Pinkstervuurviering 

Zondag 28 mei, 12.00-13.00 uur 

Laat je verrassen door de Pinkstervuurviering, die ook dit jaar weer is voorbereid voor de 

volwassenen. 

 

Gemeenteavond voor leden 'Ambassadeur zijn' 

Donderdag 1 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. Daarna gaan we aan het werk met het thema van deze avond. Rond de 

bevrijdingsfestivals gaan de ambassadeurs van de vrede van het ene naar het andere festival. Wat 

houdt ambassadeur zijn in? Waarvan kun je je als lid van de Christengemeen-schap ambassadeur 

voelen? En hoe geef je daar handen en voeten aan? 

 
 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

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

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

zo 26 maart 12.15-13.00 uur Tarwe zaaien 

ma 10 april 11.15-11.30 uur Paasdienst voor de kinderen (andere aanvangstijd) 

ma 10 april 11.45-12.45 uur Paastuin 



zo 23 april 9.30 uur Verhaal 

zo 23 april 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 23 april 10.30-11.30 uur Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst * 

zo 7 mei 9.30 uur Verhaal 

zo 7 mei 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 14 mei 10.30-11.45 uur Kinderopvang tijdens de jeugdwijding * 

zo 21 mei 9.30 uur Verhaal 

zo 21 mei 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

do 1 juni   Aanmelden voor toneelproject Brandaan vóór 1 juni! * 

zo 4 juni 9.30 uur Verhaal 

zo 4 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 
 

 

Overige activiteiten (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

zo 26 maart 12.15-13.00 uur Tarwe zaaien 

za 1 april 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

vr 7 april 11.15-13.00 uur Retraite in de Stille Week * 

vr 7 april 15.00-15.45 uur Lezing Lijdensevangelie 

za 8 april 10.15-13.00 uur Retraite in de Stille Week * 

ma 10 april 11.45-12.45 uur Paastuin 

do 13 april 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

zo 16 april 20.00 uur Viering met dagsluiting Werkgroep Haarlem 

do 20 april 11.00-12.30 uur Ontmoetingsochtend voor leden vanaf 70 jaar 

do 20 april 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

vr 21 april 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

zo 23 april 12.30-15.30 uur Filmvoorstelling ‘Lazzaro felice’ * 

wo 26 april 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 

za 29 april 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 7 mei 12.00-13.00 uur Concert Shura Lipovsky 

zo 7 mei 20.00 uur Viering met dagsluiting Werkgroep Haarlem 

ma 8 mei 19.30-21.00 uur Cursus ‘Oriëntatie op het lidmaatschap 1’ * 

do 11 mei 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

za 13 mei 19.00-20.00 uur Het hogepriesterlijk gebed 

zo 14 mei 10.30-11.45 uur Jeugdwijding 

ma 15 mei 19.30-21.00 uur Cursus ‘Oriëntatie op het lidmaatschap 2’ * 

wo 17 mei 10.45-12.15 uur Evangeliegroep Haarlem 

do 18 mei 11.15-12.00 uur Het verborgen hemelvaartsicoon - verhaal / harpmuziek 

vr 19 mei 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

ma 22 mei 19.30-21.00 uur Cursus ‘Oriëntatie op het lidmaatschap 3’ * 

do 25 mei 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

do 25 mei 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

za 27 mei 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 28 mei 12.00-13.00 uur Pinksterviering 

do 1 juni 20.00-22.00 uur Gemeenteavond voor leden 

 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 


