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

Lente 2023

Alkmaar

De Christengemeenschap Lukaskerk Alkmaar

Die sieben letzten Worte unseres
Erlo ̈sers am Kreuze
zondag 26 maart

Op de derde zondag in de Lijdenstijd (zondag 26 maart)
hebben wij een bijzondere muzikale bijdrage in onze kerk
door het Weidler ensemble.

Witte Donderdag
donderdag 6 april

Op deze bijzondere dag brengt Dubbelkwartet Alkmaar de
Johannes Passie van Heinrich Schütz (1585-1672) opnieuw
ten gehore in de Lukaskerk.

Lijdensevangelie Goede Vrijdag
vrijdag 7 april

Om 15:00 wordt in de kerk het lijdensevangelie gelezen in zijn
geheel (Mattheüs 26 en 27). Het geheel wordt omringd door
muziek en wordt vanaf het altaar gelezen.

Bijeenkomst met Babs Willemse:
Aan de rand van Het leven
woensdag 10 mei

Babs Willemse is de auteur van een boek met
bovengenoemde titel. Zij leeft al meer dan dertig jaar met
een getransplanteerde lever en laat in dit boek aan de hand
van haar eigen ervaringen zien hoe nodig het is om over
orgaandonatie met elkaar in gesprek te gaan.

Mensenwijdingsdienst in het Engels
dinsdag 30 mei

Mensenwijdingsdienst in het Engels

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen

Zangles in Alkmaar
O.a. op dinsdag (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
instrument, ons “klank”lichaam.

Zingen met je helende stem encanto
Op woensdag

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

Zingen met je helende stem mamoré
Op maandag

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

Liefdevolle natuurlijke zorg rondom
het sterven - Toke Bezuijen

Boekrecensie
door Eefje Smulders

“Dit boek gaat over de periode waarin we nu leven, de jaren
2020 tot en met 2040. Bernard Lievegoed schrijft over de
Weg van Manou, de weg van het Hart. De boodschap is dat
de liefde de redding is van de mensenziel. Zodat de mens
uiteindelijk niet ten onder gaat.

Niet voor niets heb ik ‘Over de redding van de ziel’ drie keer
in één ruk uitgelezen. Het boek is in heldere, toegankelijke
taal geschreven; in tegenstelling tot sommige ingewikkelde
teksten van Steiner. Interessant is ook dat als ik mensen in
mijn omgeving over dit boek spreek, dat iedereen het
herkent in zijn of haar eigen leven. Het resoneert.

Toke Bezuijen biedt met haar gids “Liefdevolle zorg rondom
het sterven” een handreiking aan iedereen die ooit te maken
krijgt met zorg rondom overlijden.

"Een verrassend comfortabel boek over de dood"

https://antroposofie-noord-holland.nl/voorstellingen/de-christengemeenschap-lukaskerk-alkmaar/Die-sieben-letzten-Worte-unseres-Erlosers-am-Kreuze/828
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/Zangles-in-Alkmaar/597
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/ZINGEN-MET-JE-HELENDE-STEM-ENCANTO-ALKMAAR/519
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/ZINGEN-MET-JE-HELENDE-STEM-MAMOR%C3%89-ALKMAAR/518
https://antroposofie-noord-holland.nl/voorstellingen/de-christengemeenschap-lukaskerk-alkmaar/Witte-Donderdag/829
https://antroposofie-noord-holland.nl/voorstellingen/de-christengemeenschap-lukaskerk-alkmaar/Lijdensevangelie-Goede-Vrijdag/830
https://antroposofie-noord-holland.nl/lezingen/de-christengemeenschap-lukaskerk-alkmaar/Bijeenkomst-met-Babs-Willemse-Aan-de-rand-van-Het-leven/831
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/de-christengemeenschap-lukaskerk-alkmaar/Mensenwijdingsdienst-in-het-Engels/832
https://antroposofie-noord-holland.nl/inspirerende-boeken/over-de-redding-van-de-ziel-bernard-lievegoed/boekrecensie-mirte-madelief-van-zundert/51
https://antroposofie-noord-holland.nl/inspirerende-boeken/liefdevolle-natuurlijke-zorg-rondom-het-sterven/boekrecensie-door-eefje-smulders/52
https://antroposofie-noord-holland.nl/inspirerende-boeken/liefdevolle-natuurlijke-zorg-rondom-het-sterven/boekrecensie-door-eefje-smulders/52
https://antroposofie-noord-holland.nl/inspirerende-boeken/liefdevolle-natuurlijke-zorg-rondom-het-sterven/boekrecensie-door-eefje-smulders/52
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Amsterdam

De Christengemeenschap
Andrieskerk Amsterdam

Tarwe zaaien
zondag 26 maart

Kinderen van 3 tot 10 jaar 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
'Raponsje' als tafelpoppenspel opgevoerd door Tineke en
Frans Geus. Meenemen: een pot of bakje met aarde.

Het kruis tussen hemel en aarde
vrijdag 7 april

Een tweedaagse ochtendretraite in de Stille Week op Goede
Vrijdag 7 april, 11.15-13.00 uur en Stille Zaterdag 8 april,
10.15-13.00 uur met inleidingen en gesprek door Ernst
Terpstra en Marianne de Nooij; kunstzinnige verwerking met
houtskool, begeleid door Marijke de Vries.

Lezing van het Lijdensevangelie
vrijdag 7 april

In de grote kerkruimte wordt op Goede Vrijdag 7 april 'op het
negende uur' (15.00-15.45 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
maandag 10 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 mogen om de beurt door de tuin
lopen op weg naar de Paasgrot.

Lenteconcert met Shura Lipovsky
zondag 7 mei

Lichtvoetig lenteconcert met Shura Lipovsky, een
internationaal bekende vertolkster – én inmiddels ook
schrijfster – van Jiddische liederen, Leeftijd vanaf 7 jaar.

Het verborgen hemelvaartsicoon
donderdag 18 mei

Verhalenverteller Marjan Boontjes vertelt voor jong en oud
'Het verborgen hemelvaartsicoon', een verhaal van Anne-
Monika Glasow, begeleid door harpmuziek.
Leeftijd vanaf 7 jaar.

Bergen

Therapeuticum Egelantier

Van impressie naar expressie!
O.a. op donderdag (2x pw.)

Tijdens een wandeling in de natuur waarbij we al onze
zintuigen ée ́n voor één gaan gebruiken, doen we inspiratie op
om ons eigen gedicht te schrijven.

Workshop Schrijven en collage
zaterdag 29 april

In deze workshop gaan we via het schrijven op zoek naar
thema's in onsleven. We verbeelden de vragen die in ons
leven spelen. De zevenjaarsperioden zijn daarbij een leidraad.
Het schrijven is een middel om dichterbij onszelf te komen.
Schrijven werkt ordenend.

Workshop: Schilderen met pigmenten!
zaterdag 3 juni

Na een inleiding in de kunstgeschiedenis over het gebruik
van verf soorten , gaan we zelf verf maken met
aardepigmenten. Okers en ombers en groene aarde mengen
we met bindmiddel.

https://antroposofie-noord-holland.nl/vieringen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Tarwe-zaaien/820
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/therapeuticum-egelantier/Van-impressie-naar-expressie/823
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/therapeuticum-egelantier/Workshop-Schilderen-met-pigmenten/720
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/therapeuticum-egelantier/Workshop-Schrijven-en-collage/719
https://antroposofie-noord-holland.nl/vieringen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Lezing-van-het-Lijdensevangelie/825
https://antroposofie-noord-holland.nl/vieringen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Paastuin/821
https://antroposofie-noord-holland.nl/voorstellingen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Lenteconcert-met-Shura-Lipovsky/826
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Het-kruis-tussen-hemel-en-aarde/824
https://antroposofie-noord-holland.nl/voorstellingen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Het-verborgen-hemelvaartsicoon/827
https://www.georgemorris.nl/
https://www.georgemorris.nl/
https://www.georgemorris.nl/
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Haarlem

Antroposofische Vereniging Haarlem

Vormtekenen: de planetaire zegels van het
eerste Goetheanum
o.a: woensdag 22 maart (3 dag.)

Deze lijnkunst is ontwikkeld door Rudolf Steiner en deze
zegels zijn een onderdeel van de vormtekening oefening van
Rudolf Kützli. We maken de basis vormen van de zegels, en
werken er iedere week een uit. Ontspanning door tekenen
staat voorop. Een beetje tekenervaring is gewenst.

Antrocafé
o.a: maandag 3 april (3 dag.)

Het Antrocafé is voor verdiepende gesprekken over een
wisselend onderwerp voor iedereen die graag andere
mensen wil ontmoeten die ook iets met antroposofie hebben.
Onder het genot van een kopje thee of koffie.

Marijke de Vries kunstzinnige therapie
beeldend

Nascholing beeldende therapie
Grot- en landschapsreeks
Nog 1 dag: zaterdag 25 maart

In deze schildercursus leer je patiënten werken met
natuurlijke kleuren hun unieke innerlijke reis te maken. De
eigen persoonlijke ontwikkeling staat centraal.In elke nieuwe
schildering wordt er een element toegevoegd, gebruik
makend van beelden uit de natuur.

therapeutische kwaliteiten van plantenverf
zaterdag 15 april

De plantenwereld schenkt ons vitaliteit. Door voeding,
medicinale werking van de plant en ook door de variatie aan
kleur en geur die het hele jaar door de loop van het jaar
verandert. We kunnen genieten van de bloei en van de
herfstbladeren.

3-daagse workshop Sluieren
Vanaf: woensdag 7 juni (3 dag.)

Sluieren is een aquareltechniek waarbij hele dunne
transparante lagen waterverf als sluiers opgezet worden. Het
is alsof je in de mist loopt en het beeld langzaam wordt. De
weg om tot beeld te komen is de oefening om een balans te
vinden tussen uitvloeien en vastheid.

Stiltetuin de Regenboog

Stiltemeditatie met volle maan
o.a: donderdag 6 april (4 dag.)

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

Therapeuticum Haarlem

Cursus meer lucht door
mondharmonicatherapie
Vanaf: woensdag 22 maart (10 dag.)

De cursus is toegankelijk voor patiënten van het
Therapeuticum, met name bedoeld voor mensen met
klachten aan de luchtwegen. U hoeft geen noten te kunnen
lezen, u zult zien hoe snel u al een deuntje mee blaast.

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
gezamenlijk aan de slag. Jaargetijden, kunst, natuur en
antroposofie zijn de leidraad. Het is geen cursus; je hoeft niet
elke week te komen, maar het mag wel.

Mamacafé
o.a: vrijdag 7 april (3 dag.)

Een bijeenkomst voor moeders op een prachtige plek in de
natuur aan het Spaarne. We bespreken onderwerpen als
(borst) voeding, opvoeding, kleding, warmte etc. tijdens een
ontspannen ontmoeting en een kopje koffie of thee met
home-made taart.

Spelenderwijs
o.a: vrijdag 21 april (3 dag.)

In deze groep staat het spelen met muziek centraal. We gaan
spelen met ritme, klank, melodie, stem, lichaam en
instrument. Alle zintuigen worden geprikkeld. Met een
”warming up” begeleidt Annemiek Vloon, muziektherapeut
van het Therapeuticum, de groep naar samenspel of
misschien ook wel een solo.

https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/antroposofische-vereniging-haarlem/Vormtekenen-de-planetaire-zegels-van-het-eerste-Goetheanum/817
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/antroposofische-vereniging-haarlem/Antrocaf%C3%A9/813
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/marijke-de-vries-kunstzinnige-therapie-beeldend/therapeutische-kwaliteiten-van-plantenverf/752
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/marijke-de-vries-kunstzinnige-therapie-beeldend/Nascholing-beeldende-therapie-Grot-en-landschapsreeks/684
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/marijke-de-vries-kunstzinnige-therapie-beeldend/3-daagse-workshop-Sluieren/507
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stiltetuin-de-regenboog/Stiltemeditatie-met-volle-maan/668
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/therapeuticum-haarlem/Cursus-meer-lucht-door-mondharmonicatherapie/604
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/therapeuticum-haarlem/Kunstzinnig-door-de-seizoenen/605
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/therapeuticum-haarlem/Mamacaf%C3%A9/521
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/therapeuticum-haarlem/Spelenderwijs/818
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Hillegom

De Toermalijn

Inloop ochtend uurtje bij De Toermalijn
o.a: vrijdag 24 maart (3 dag.)

Een aantal ochtenden door het schooljaar heen heeft de
directeur, Jacoline Wiskerke, gereserveerd om een rond-
leiding te geven, vragen te beantwoorden, uitleg te geven
aan geïnteresseerd ouders. U kunt om 8.45 uur gewoon
binnenlopen op een van deze ochtenden het duurt tot 9.45 u.

Speelmiddag in de kleuterklas
o.a: dinsdag 18 april (2 dag.)

Kom samen met uw kind, vrijblijvend de sfeer proeven in één
van de kleuterklassen bij de Toermalijn.
U bent welkom tussen 15.00 en 16.00uur op:

Hoorn

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming
Maria Tomassen

zingen met je helende stem - parcivalkoor
Op maandag

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

Ursem

Woon-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.

Warmenhuizen

Crescenda atelier voor beweging & muziek

Lierlessen
Op maandag

Verwonderen, zoeken, luisteren, bewegen en vanuit je
verbinding met de lier dit prachtige instrument leren
bespelen.

Buiten de Regio

Antroposofiesche vereniging

Derde “Dag van de Fenomenologie”
23 april 09:30 - 16:15 in Almere

“Mensen en natuur samen”
Welkom! De nieuwe Dag van de Fenomenologie is op
´Stadsboerderij Almere´, waar ruimte, weidse lucht, water en
de jonge Flevo-aarde inspireren om met fenomenologisch
waarnemen aan de slag te gaan. Met nieuwe mensen en
oude feno-vrienden feestelijk bijeen: Mensen en natuur
samen.

Wat gaan we doen
Prof. Edith Lammerts van Bueren opent met de lezing: ”Van
wilde plant tot cultuurplant – fenomenologisch kijken naar
het wezen van voedings-gewassen”.
Daarna werken we in kleine groepen in ochtend en middag
aan één thema. (NB: Werkgroep 5 en 6 behandelen in
ochtend en middag wél een verschillend thema.) Tot besluit
spreekt Wolter Bos over de betekenis die fenomenologie
hebben kan, juist in onze tijd.

https://antroposofie-noord-holland.nl/open-dagen/de-toermalijn/Inloop-ochtend-uurtje-bij-De-Toermalijn/812
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/crescenda-atelier-voor-beweging-muziek/Lierlessen/778
https://www.antroposofischevereniging.nl/agenda/bijeenkomsten/derde-dag-van-de-fenomenologie
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/stemonthulling-zanglessen-en-koorvorming-maria-tomassen/ZINGEN-MET-JE-HELENDE-STEM-PARCIVALKOOR-HOORN/517
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/woon-zorgboerderij-vrouw-holle/Teuttuin/683
https://antroposofie-noord-holland.nl/open-dagen/de-toermalijn/Speelmiddag-in-de-kleuterklas/709


Antroposofie
Geïnspireerd door

Laat je ook inspireren!

Via onze;
vernieuwde website,
de nieuwsbrief en
de nieuwe adressengids

0.a. verkrijgbaar bij
de deelnemende
initiatieven

fo
to

g
ra

fie
:A

n
n

e
lij

n
S

te
e

n
b

ru
g

g
e

n

Sasja Rentink, diplomerend BBL-student
Onderwijsassistent Vrijeschool (MBO 4)

https://school-vak.nl/
https://school-vak.nl/
https://school-vak.nl/

