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Lezing van het Lijdensevangelie
vrijdag 15 april 

In de grote kerkruimte wordt ‘op het negende uur’ het Lijden-
sevangelie gelezen, omlijst door muziek, voor ieder die op deze 
dag en dit uur wil stil staan bij de gebeurtenissen op Golgotha.

De vrucht van de hoop
vrijdag 15 april 

De lijdensweg van Christus gaat gepaard met een sterk 
beleven van hopeloosheid bij zijn leerlingen, maar in het 
lijdensverhaal zijn ook zeker tekenen van hoop te vinden. Wat 
betekent het in je eigen leven wanneer je de hoop levend 
houdt? Een tweedaagse ochtendretraite in de Stille Week.

Paastuin
maandag 18 april 

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 mo-
gen om de beurt door de tuin lopen op weg naar de Paasgrot.

Shura Lipovsky voorjaarsconcert
zondag 8 mei 

Zangeres Shura Lipovsky, een internationaal bekende vertolk-
ster – én inmiddels ook schrijfster – van Yiddische liederen 
geeft een interactief voorjaarsconcert. Leeftijd: vanaf 7 jaar.

Viering 100 jaar Christengemeenschap
zaterdag 14 mei 

De Christengemeenschap en de Antroposofische Vereniging 
in Nederland organiseren gezamenlijk een conferentie met 
Peter Selg in congrescentrum Antropia (Driebergen) bij het 
eeuwfeest van de Beweging tot religieuze vernieuwing.

Het meditatieve gesprek
zondag 15 mei 

De Amerikaanse euritmiste Marjorie Spock schreef een boek-
je over het goetheanistische gesprek. Henk Rutten en Ernst 
Terpstra vertaalden het. Uitgeverij Pentagon maakte hiervan 
een boekje, dat op deze zondag gepresenteerd zal worden; 
Ernst Terpstra zal spreken over de kunst van het gesprek.

Wolken in de schilderkunst
donderdag 26 mei 

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 in-
leiding door Ardan Heerkens na de dienst op Hemelvaartsdag.

Alkmaar

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming 
Maria Tomassen 

 

Zangles in Alkmaar
O.a. op donderdag (4x pw.) 

Onbewuste verkeerde houdingen en emotionele of fysieke 
blokkades beperken de vrije klankstroom en zorgen ervoor 
dat we maar een klein gedeelte gebruiken van ons instru-
ment, ons “klank”lichaam.

zingen met je helende stem 
- mamoré - alkmaar
Op maandag 

Mamoré is een klein gemengd, a-capella koor o.l.v. Mara 
Tomassen

zingen met je helende stem 
- encanto - alkmaar
Op woensdag 

Encanto is een a-capella, gemengd koor o.l.v. Mara Tomassen.

Amsterdam

De Christengemeenschap  
Andrieskerk Amsterdam

Tarwe zaaien
zondag 3 april 

Alle kinderen zijn 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 ‘Jorinde en 
Joringel’ als tafelspel opgevoerd door Tineke en Frans Geus. 
Meenemen: een pot of bakje met aarde. Leeftijd: 3 tot 10 jaar.

april & mei 2022
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Antro-Café
o.a: maandag 4 april (5 dag.) 

Voor iedereen die graag andere mensen wil ontmoeten, die 
ook ‘iets met antroposofie’ hebben of daar nieuwsgierig naar 
zijn. Onder het genot van een kopje thee of koffie. Met een
boekentafel rond een thema, in samenwerking met het 
winkeltje.

Workshop Keltisch tekenen
Vanaf: donderdag 7 april (4 dag.) 

In deze workshop gaan we verschillende Keltische motieven 
tekenen en verwerken in vlechtmotieven en banden.  
De zonnespiraal is een van de motieven die we zullen maken 
en waarin we met pastelkrijt de kleurtechnieken van de 
Kelten kunnen gebruiken en iets persoonlijks in de tekening 
kunnen leggen.

De drijvende kracht achter de evolutie
vrijdag 8 april 

De drijvende kracht achter de evolutie waar Darwin nooit aan 
gedacht heeft.
In deze lezing wordt duidelijk gemaakt dat de evolutie niet 
een kwestie is van toeval zonder doel en het resultaat van de 
strijd om het bestaan, maar dat er wel degelijk een doelge-
richtheid te zien is...

Hartdenken: vier werkbijeenkomsten
o.a: maandag 11 april (3 dag.) 

Als vervolg op de introductielezing gaan het hartdenken zelf 
actief verder verkennen. Stap voor stap ontdekken we de di-
mensies ervan. Ook eenvoudige euritmie-oefeningen zullen 
daarbij een mooi hulpmiddel vormen. Centraal zal staan een 
korte tekst van Rudolf Steiner uit de Filosofie van de vrijheid.

Naaldviltcursus
Vanaf: donderdag 14 april (2 dag.) 

Op veler verzoek bieden we een nieuwe korte cursus aan: 
naaldvilten.
De eerste ochtend vilt je in het platte vlak een voorstellink-
je op bijvoorbeeld een viltlapje of naaldvlies en de tweede 
ochtend vilt je een (3d) figuurtje.

Creatieve jaartafel ochtenden
woensdag 20 april 

Vier maal per jaar organiseren wij een creatieve ochtend in 
de zaal van het Van Dam Huis waarin we iets maken voor de 
jaartafel, samenhangend met het seizoen. In april wordt een 
een voorjaarsknutsel gemaakt.

Toon – euritmiecursus
Vanaf: donderdag 12 mei (7 dag.) 

In deze cursus bewegen we de muziek, zodat de thema’s, 
de toonhoogte en ritme tot verschijning komen en er een 
zichtbaar zingen ontstaat. We worden in onze beweging tot 
muziek.

Bergen

Euritmietherapie Sjaak Groot
 
Body Surrounding Web
zaterdag 9 april 

Rudolf Steiner beschrijft hoe ons levenslichaam steeds losser 
gaat raken van ons fysiek lichaam, zo ook het etherhart van 
het fysieke hart. Dit geeft mogelijkheden, maar maakt in het 
middengebied ook kwetsbaar voor allerlei invloeden van 
buiten, waaronder ziektes en elektro-magnetische straling.

Bloemendaal

Antroposofische Vereniging Haarlem
 
Hoe gaat het met de honingbij in Nederland?
Vanaf: vrijdag 20 mei (2 dag.) 

Vrijdagavond 20 mei 2022 van 20.00 tot 21.30 uur
Hoe gaat het met de honingbij in Nederland en verrassende 
inzichten uit de bijenvoordracht van R. Steiner.
Zaterdagmiddag 21 mei 2022 van 14.00 tot 15.30 uur
Waarnemingen bij de bijen en met een beetje geluk zien we 
een bijenvolk zwermen.

Haarlem

Antroposofische Vereniging Haarlem 

Euritmiecursus onderweg naar Pasen
o.a: dinsdag 5 april (2 dag.) 

Door de woorden van de taal gaan we ontdekken, hoe het 
hart zich kan openen.
En door de euritmie brengen we het woord in beweging en 
scheppen daardoor vitaliteit, levenskrachten die terugwerken 
op de wereld, op de aarde, op onszelf.

Schildercursus
de 10 kleuren van de cultuurperioden
o.a: woensdag 6 april (2 dag.) 

Sommige wetenschappers in de 19e eeuw dachten dat de 
Grieken kleurenblind waren, omdat ze de blauwe kleur van 
de hemel nergens noemden of beschreven.
Ze waren zeker niet kleurenblind maar konden het kobalt 
blauw nog niet waarnemen...
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Cursus Intuïtief Schilderen met oliepastel
Vanaf: woensdag 11 mei (6 dag.) 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse 
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en 
wat er in jou leeft? En wil je de mogelijkheden ontdekken om 
jezelf uit te drukken met oliepastelkrijt? Doe dan mee met de 
Cursus Intuïtief Schilderen met oliepastel.

Cursus Intuitief Tekenen,  
Schilderen en Boetseren
Vanaf: vrijdag 13 mei (7 dag.) 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijk-
se beslommeringen even helemaal loslaten? Even tijd voor 
jezelf en wat er in jou leeft? Doe dan mee aan de Cursus 
Intuïtief Tekenen, Schilderen en Boetseren. In deze cursus 
werken we afwisselend met verschillende materialen,

Marijke de Vries 
kunstzinnige therapie beeldend 

Vormschilderen in de beeldende therapie
vrijdag 20 mei 

Vormschilderen is een techniek die ontwikkeld is door de 
kunstzinnig therapeut Gerard Maas. Hij was 30 jaar werkzaam 
op de Psychiatrische afdeling van het Dijkzichtziekenhuis te 
Rotterdam.

Leer je gevoeligheid verzorgen.
Vanaf: vrijdag 27 mei (4 dag.) 

Krijg meer vertrouwen en rust in je eigen waarnemingen.
Versterk jouw unieke gevoeligheid. Leer je gevoeligheid ope-
nen en weer sluiten en ontwikkel je geestelijke vermogen.

therapeutische kwaliteiten van plantenverf
zaterdag 28 mei 

De wereld van de planten fascineert mij al mijn hele leven. 
Als kind was ik alsmaar in de weer met het drogen van bloe-
men, elke keer weer benieuwd hoe de kleuren van blad en 
bloem veranderden. Wanneer ik mensen therapeutisch laat 
schilderen, werk ik meestal met plantenverf.

Therapeuticum Haarlem 

Kunstzinnig door de seizoenen
Op vrijdag 

Wil je in harmonie met de afwisseling van de seizoenen 
kunstzinnig werken en leven?
Tijdens deze ochtend, gaan we in een informele sfeer geza-
menlijk aan de slag. Jaargetijden, kunst, natuur en antroposo-
fie zijn de leidraad. Het is geen cursus; je hoeft niet elke week 
te komen, maar het mag wel.

Helende-consulten 

Stiltemeditatie met volle maan
zaterdag 16 april & maandag 16 mei 

Wil je meedoen aan een stiltemeditatie in het prachtige licht 
van de volle maan? Schrijf je dan in via het contactformulier 
van de regenboogtuin.

KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf 

Cursus Intuïtief Tekenen,  
Schilderen en Boetseren op vrijdag
o.a: vrijdag 1 april (4 dag.) 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse 
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en 
wat er in jou leeft? Ben je benieuwd wat er onder je handen 
ontstaat, wanneer je creëert vanuit je gevoel? Dan is de cur-
sus intuïtief tekenen en schilderen echt iets voor jou.

Burnout? Krijg je vuurtje weer brandend!
o.a: woensdag 6 april (3 dag.) 

Ben jij burn-out of hard op weg burn-out te raken? En wil 
je op creatieve wijze werken aan je herstel en/of het voor-
komen van een (volgende) burn-out? Kom dan naar deze 
kennismakingsworkshop en ervaar wat kunstzinnige therapie 
voor je kan betekenen.

Proefles Intuïtief Schilderen met  
oliepastelkrijt
maandag 25 april & maandag 2 mei 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijk-
se beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf 
en wat er in jou leeft? Doe dan mee met de Cursus Intuïtief 
Tekenen, Schilderen en Boetseren. Of met de Cursus Intuitief 
Schilderen met oliepastel.

Proefles Intuitief Tekenen en Schilderen
vrijdag 29 april 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse 
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en 
wat er in jou leeft? Kom dan naar de cursus intuïtief tekenen 
en schilderen bij KunstZIN Haarlem.

Workshop Wolvilten
vrijdag 6 mei 

Maak van kleurige losse schapenwol een vilten bloem of een 
klein wollen schilderijtje. Of maak een knuffelsteen voor jezelf 
of voor een ander, door een zacht wollen laagje om een 
steen te vilten.  

Vervolg Haarlem
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Klik op de titels van de agendapunten voor meer infomatie en adresgegevens!

Overveen

KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf 

Cursus Intuitief Boetseren
Nog 1 dag: woensdag 13 april 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse 
beslommeringen helemaal loslaten? Ben je benieuwd wat er 
ontstaat als je je handen in de klei zet? Wil je je graag (leren) 
uitdrukken in klei? Dan is de cursus intuïtief boetseren echt 
iets voor jou.

Cursus Intuïtief Tekenen en Schilderen op 
woensdag
o.a: woensdag 6 april (2 dag.) 

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse 
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en 
wat er in jou leeft? Ben je benieuwd wat er onder je handen 
ontstaat, wanneer je creëert vanuit je gevoel? Dan is de cur-
sus intuïtief tekenen en schilderen echt iets voor jou.

Hillegom

De Toermalijn 

Speelmiddag in de kleuterklas
dinsdag 19 april 

Voor geïnteresseerde ouders en hun peuters organiseert 
De Toermalijn in Hillegom een paar keer per jaar een Open 
Speelmiddag in de kleuterklassen

Hoorn

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming 
Maria Tomassen 

Zangles in Hoorn
Op zaterdag 

Onbewuste verkeerde houdingen, emotionele of fysieke 
blokkades beperken de vrije klankstroom en zorgen ervoor 
dat we maar een klein gedeelte gebruiken van ons instru-
ment, ons “klank”lichaam.

Zingen met je helende stem
Parcival koor - Hoorn
Op maandag 

Het Parcivalkoor is een klein a-cappella, gemengd koor o.l.v. 
Maria Tomassen,

Online

Antroposofische Vereniging Haarlem 

Zoomlezing 
De bloemencultus van Albert Steffen
dinsdag 5 april 

De veelzijdige kunstenaar en antroposoof Albert Steffen 
(1884-1963) ontwikkelde gedurende zijn lange en rijke leven 
een bloemencultus voor de omgang met gestorvenen.

Joost Heerschop
Coördinator Novalishoeve

Novalishoeve in Den Hoorn op Texel is naast een zorgboer-
derij met winkel, 40 hectare land en meerdere dieren, vooral 
ook een oplaadplek en broedplaats waar nieuwe ideeën 
kunnen ontstaan.. Lees het portret op de website
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Antroposofie
Geïnspireerd door

Laat je ook inspireren!

Via onze;
vernieuwde website, 
de nieuwsbrief en  
de nieuwe adressengids
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Werken & leren in de Antroposofische  
Kinderopvang of als Onderwijsassistent 
Vrijeschool?

Meld je dan aan voor een BBL‐opleiding aan de School‐vAK!
Op 1 september 2022 kun je weer instromen in onze  
MBO 4-‐opleidingen: Gespecialiseerd Pedagogisch Mede-
werker Antroposofische Kinderopvang of Onderwijsassis-
tent Vrijeschool Voor meer informatie & aanmelden, kijk op 
www.school‐vak.nl

Ursem

Zorgboerderij Vrouw Holle 

Teuttuin
Op vrijdag 

Reserveer een stukje van onze tuin en kom genieten.
Bij ons in de tuin of in en rond de boerderij. Genieten van de 
dieren, de bomen/planten en vooral de rust!
Een plek die overstroomt van inspiratie.

Shiatsu en Reïncarnatie therapie

Sinds mijn 26ste houd ik mij bezig met de zin van het leven. 
Na vele levenslessen, onderzoek en scholing ben ik wie ik 
ben en doe ik wat ik doe met heel veel plezier. In mijn fijne 
ruimte op de boerderij geeft ik Shiatsu en Reïncarnatie the-
rapie.

mailto:https://antroposofie-noord-holland.nl/artikelen?subject=
https://antroposofie-noord-holland.nl/adressengids
https://www.school‐vak.nl
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