
JAARVERSLAG 2017/2018 van de Christengemeenschap Leeuwarden. 

Het cultische leven in de gemeente. 

Als regel werd 2 x per maand op zondag en op woensdag de Mensenwijdingsdienst voltrokken en in 

voorkomende gevallen ook op de 5 de zaterdag van de maand. Tot aan de jeugdwijding op 8 april 

werd op zondagen voorafgaand aan de MWD de zondagsdienst voor de kinderen gehouden.     

Daarna waren er geen kinderen meer en kon deze alleen op vraag van de ouders gehouden worden.    

Wel werd er op de 4 de zondag voorafgaand aan de MWD een verhaal verteld voor belangstellenden.    

Bij de jeugdwijding op 8 april werden Isabel Brandsma en Isaak Eden  de Jong en Roos Gezina 

Kamphuis (uit Groningen) gewijd. In de Kersttijd en in de Stille Week was er om de dag een MWD 

met nagesprek en op de zaterdag een workshop ter afsluiting van de week.  Op Goede Vrijdag werd 

het lijdensevangelie  gelezen door een gemeentelid en was er aangepaste muziek.  Ter gelegenheid 

van het afscheid van Bart en de verwelkoming van Johannes werd op zaterdag 28 april een extra 

MWD gehouden en tevens op Hemelvaartsdag. Op elke tweede zondag van de maand werden na de 

MWD de 7 sacramenten ingeleid en in een gesprek met de aanwezigen uitgewisseld. Op 3 december 

2017 was er een Adventviering en op 15 april 2018 een Paastuintje. Op zaterdag 7 april werd de 

MWD voor de gestorvene gehouden voor Sjaak Broekman en op zaterdag 12 mei voor Marlon 

Potgiesser.  .  

ORGANISATIE van de Christengemeenschap. 

Onze gemeente telde op 1 november 32 leden en 16 belangstellenden. Het bestuur bestaat uit 5 

personen incl. de geestelijke . Het bestuur vergaderde 1 x per maand en om de andere maand incl. 

de financiële commissie. Dick bezocht 3 x dit jaar de Landelijk Raadvergadering. Een N.N.O. heeft dit 

jaar niet plaatsgevonden wegens het opheffen van het bestuur in Meppel. Het bestuur heeft 

persoonlijke gesprekken gevoerd met 21 vrijwilligers in onze gemeente die 1 of meer taken 

uitvoeren.  De gemeenteraad is nog steeds “slapend”. 

EN VERDER: 

Op 7 januari werd in onze gemeente het 3 koningenspel opgevoerd.  

Op zondag 18 maart was er een concert van het blokfluitensemble met een dialezing door Gabriël 

Vriens.  Het Gemeentebericht is weer 4 x verschenen.  Op maandag 26 maart werd een 

voorjaarsledenvergadering gehouden rondom de financiën van de gemeente en van het Piet 

Bijlengafonds.  

In de maanden april en mei was onze kerk stiltecentrum op de zaterdagmiddagen in het kader van 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Er is een werkgroepje opgericht om te kijken naar de 

toekomst van onze gemeente. Dit groepje is in de loop van het jaar weer opgeheven. 

Na de MWD van 28 april werd een afscheidsfeest georganiseerd voor Bart en werden Johannes en 

Jacqueline verwelkomd.  

De leesgroep voor de gestorvenen kwam 1 x per 4 weken bij elkaar op dinsdagmiddag. 

Op donderdag 4 oktober hadden wij een Open Dag als onderdeel van de kerkentour georganiseerd 

door de KRO-NCRV. We werden bezocht door tussen de 400 en 500 mensen. Het koor heeft die dag 

gezongen en Johannes heeft meerdere momenten op het orgel gespeeld.  Enige vrijwilligers 

ontvingen als gastvrouwen en heren de bezoekers en beantwoordden vele vragen. Ook werd er een 

kleine dienst (lytse tsjinst) gehouden voor een overvolle cultusruimte.Aan het kerkgebouw zijn enige 

werkzaamheden verricht in opdracht van het bestuur. 


