
De Christengemeenschap - De Kristenmienskip 
gemeente in Leeuwarden  

van: convent en bestuur 
betreft: annulering van alle gemeenteactiviteiten tot 1 juni 2020 
dd: 30 maart 2020 
 
Beste leden en belangstellenden van onze Leeuwarder gemeente, 
 
De ontwikkelingen rond de corona-pandemie vragen veel van ons allemaal. Vorige week is u een 
brief toegezonden van onze bewindsdrager Ernst Terpstra met daarin aangegeven de grenzen 
waarbinnen wij als kerkgenootschap in Nederland kunnen functioneren op het gebied van 
samenkomsten. Tegenover het algemene verbod op samenkomsten staat de grondwettelijke 
godsdienstvrijheid. Dit resulteerde in de beperkte toelating van religieuze bijeenkomsten tot 
maximaal dertig deelnemers, mits met onderlinge afstand van 1,5 meter. 
 
Inmiddels hebben wij in de gemeente ervaring kunnen opdoen met wat dit concreet betekent. Ik 
kan u zeggen dat het tot zeer lastige en onveilige situaties leidt, zowel in de cultusruimte als in de 
hal, en bij de ingang, maar ook voor priester en ministranten in de sacristie en rond het altaar. Het 
bestuur en ik hebben de laatste dagen toenemend het gewicht gevoeld van de in ernst nog steeds 
toenemende situatie en zijn toenemend huiverig in de gegeven omstandigheden mensen uit te 
nodigen fysiek samen te komen. We vinden het op dit moment te riskant. 
 
Zoals één van onze bestuursleden het verwoordde: maatschappelijke solidariteit weegt op dit 
moment zwaarder dan een beroep op het grondwettelijk recht. 
Mijn collega Marianne de Nooij verwoordde de houding van het Amsterdamse convent zo:  
Wat Amsterdam betreft: bestuur en convent hier zien - ten dienste van een ploeterende 
samenleving die probeert deze epidemie in beheersbare vorm door te komen - af van ons 
grondwettelijke recht om als religieuze gemeenschap nog met max. 30 personen bijeen te komen. 
 
Daarom heeft na rijp beraad bestuur en convent van de gemeente Leeuwarden besloten alle 
fysieke bijeenkomsten van onze gemeente met inbegrip van de diensten tot 1 juni a.s. te 
annuleren.  
De diensten die gepland staan zullen door mij als stille diensten worden gehouden maar ook 
zonder ministranten.  
Het kan zijn dat er diensten in plaats van in de kerk aan mijn huisaltaar zullen worden voltrokken 
maar ze zullen plaatsvinden: op de tijdstippen die in het programma staan vermeld, in de stemming 
van de feesttijd en met lezing van het evangelie dat die week gepland staat.  
 
Het besluit valt ons zwaar maar we zijn ervan doordrongen dat het het juiste is. Ik reken op uw 
begrip.  
 
Onze verbondenheid rond het altaar van Christus wordt er niet minder om. De situatie kan een 
oproep aan ons zijn ons vooral op onze geestelijke verbinding te bezinnen en op onze opgave als 
levende Christus-gemeenschap.  
 



Op het fysieke niveau moeten wij elkaar ontberen en op het zielsniveau ervaren wij ook de 
beperkingen. De opstandingskracht van Christus die door de sacramenten heen stroomt heeft haar 
oorsprong in de geest en werkt van daaruit doordringend  in onze zielen en in de verwandelende 
kracht die meegedragen door uw vrije willen vanuit zijn altaar blijft stromen.  
 
Praktisch: ik nodig u daarom uit innerlijk erbij te zijn wanneer de diensten in stilte worden 
gehouden. Lees het evangelie, spreek het credo, bid het Onze Vader. Maak u niet druk als u er 
innerlijk bij wilt zijn en het lukt niet, of u dwaalt af of er belt net iemand op of aan. Die dingen horen 
erbij.  
  
Daarnaast is er begonnen met een hulpmiddel om op het religieuze vlak bijeen te blijven in de 
vorm van impressies van gehouden diensten en sinds afgelopen zondag de eerste 
online-preek, vervaardigd vanuit mijn tuinhuisje.  
 
Kijk daarvoor op onze website (ik spoor u aan dat sowieso te doen) op de pagina: 
https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/berichten-over-gehouden-diensten/  
 
Als u in contact staat met mensen die geen of beperkte toegang tot internet hebben, druk de 
inhoud af en neem het mee of stuur het op. 
 
Laten we met goede gedachten voor onze geteisterde wereld en voor elkaar en elkaars 
gezondheid deze moeilijke tijd waardig en moedig doorstaan. 
 
Een heel hartelijke groet, mede namens het bestuur van onze gemeente, 

Nina Luijken 
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