
Informatie en aanmelden

Aanmelden via gemeenteamsterdam@
christengemeenschap.nl of via tel. 
+31-20-4414949 met de volgende gegevens

- Naam:

- Adres:

- Postcode en woonplaats:

- Telefoon:

- Geboortedatum:

- Evt. dieetbeperking:

- Overnachten:
□  ik regel het zelf
□  ik slaap met matje en slaapzak in de 
Andrieskerk
□  ik slaap graag bij iemand thuis (zo lang 
de voorraad strekt ...)

Afbeelding voorzijde:
'Melchisedek' 
Ninetta Sombart

De seminaries van de 
Christengemeenschap

The Seminary of the 
Christian Commmunity
in North America
901 Rutherford Rd.
Vaughan, On L6A 1S2
Canada
tel. +1 905 7710705
naseminary@
christiancommunityseminary.org

Priesterseminar Hamburg
der Christengemeinschaft
Johnsallee 17, 
20148 Hamburg, Duitsland
tel. +49-40-33455580
info@priesterseminar-hamburg.de

Freie Hochschule der 
Christengemeinschaft
Priesterseminar Stuttgart
Spittlerstrasse 15
70190 Stuttgart, Duitsland
tel. +49-711-166830
cg.seminar@t-online.de

Priester worden:
Roeping en beroep

Tweedaagse cursus over het priesterberoep
en de weg er naartoe 

5 en 6 januari 2023, Amsterdam



Priester worden – 
Roeping en beroep

Wat en wanneer? 
Tweedaagse cursus op 5 en 6 januari 2023 
over het priesterberoep en het  studeren aan 
de priesterseminaries in Toronto (Canada) en
in Duitsland. 

Voor wie? 
Voor iedereen van 17-50 jaar die 
geïnteresseerd is in de priesteropleiding 
van de Christengemeenschap, om die zelf 
ooit te gaan volgen of om anderen daarin te 
ondersteunen. 

Door wie?
Begeleiding door Bastiaan Baan (oud-
seminarieleider, geestelijke in Zeist), 
Marianne de Nooij en Ernst Terpstra 
(geestelijken in Amsterdam). 

Waar?
Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, 
1081 HL Amsterdam.

Overnachten?
Met matje en slaapzak in de Andrieskerk 
of (zeer beperkt) bij iemand thuis.

Kosten? 
Naar draagkracht, richtbedrag €35,
incl. koffie/thee en maaltijden.

Programma

Donderdag 5 januari 

10.00 Mensenwijdingsdienst (Kersttijd)
11.00 Pauze
11.30 Welkom en voorstellingsronde
11.45 Sacramenteel werken 
   in het dagelijks leven en 
   in het priesterberoep 
13.00 Lunch
14.00 De priesteropleiding 
   Studenten en priesters vertellen
15.30 Pauze
16.00 Werken met het evangelie
17.30 Warme maaltijd 
   voorbereiden en eten
19.00 Meditatie en gebed: 
   verzorging van het innerlijk leven
20.30 Pauze 
20.45 Zingen
21.15 Cultische dagsluiting
21.30 Einde

Vrijdag 6 januari

10.00 Mensenwijdingsdienst (Epifanietijd)
11.00 Pauze
11.30 Openbare lezing door Bastiaan Baan: 
   Melchisedek, leid-ster voor het
   priesterschap.  Over '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.
12.30 Zingen
13.00 Lunch
14.00 Priesterschap in het dagelijks leven 
15.30 Cultische dagsluiting
16.00 Thee en Afsluiting 

"Ik bouw naar de overzijde, naar een andere 
wereld, die geheel en al JA mag zijn."

     Paul Klee

'"Op de vraag naar de zin van het leven 
antwoordt iedereen met zijn eigen 
levensloop."

        Györgi Konrad


