
De Christengemeenschap - De Kristenmienskip  
 
Gemeentebericht Leeuwarden , programma en agenda – van 19 juli t/m 29 september 2020. 
Nog een keer een korte periode , nog steeds vanwege de coronacrisis 

 

Coronacrisis 
In onze gemeente vinden de diensten weer fysiek toegankelijk plaats. Alleen wordt er nog steeds geen fysieke 
communie uitgedeeld. De communie vindt plaats op het moment dat de priester de substanties communiceert. 
Wij vragen om begrip hiervoor.  
 
We hebben verder vanwege de coronapandemie hygiënemaatregelen die vergelijkbaar zijn met wat je ook in 
winkels aantreft. Door deze maatregelen en gezien het gebruikelijke aantal bezoekers in verhouding tot de 
afmetingen van onze kerkruimte is het niet nodig je vooraf aan te melden voor onze diensten. Mochten wij in een 
concreet geval de in acht te nemen veiligheid niet kunnen waarmaken door een te hoog bezoekersaantal zullen wij 
de toegang beperken, maar waarschijnlijk is dat niet nodig.  
Alle andere gemeenteactiviteiten zoals gespreksgroepen, koffie- en theeronden en vergaderingen zijn helaas  nog 
opgeschort.  
Als de situatie weer verandert ontvang je daarvan bericht op ons online infopunt.  

 
Zoals overal geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en kom niet als je klachten hebt die op 
coronabesmetting zouden kunnen wijzen.  
 

Vakantierooster 
De priester is met vakantie van 2 augustus t/m 22 augustus. In verband daarmee wordt het ritme van de diensten 
in augustus onderbroken. De dienst op de tweede zondag in de maand, die in augustus zou plaatsvinden op 9 
augustus komt daardoor te vervallen. Ook de diensten op de donderdagen van 6 en 20 augustus komen om 
dezelfde redenen te vervallen. Daardoor het kale rooster qua diensten. Wel zijn de zondagen zoals gebruikelijk 
vermeld met de bijbehorende evangeliegedeelten die bij die zondag horen. 
 

Vooruitblik dienstenrooster tot kerst 2020 
Onder voorbehoud vind je op de website ook alvast de vooruitblik op ons reguliere dienstenrooster tot aan Kerst. 
Dat kan met plannen van andere activiteiten handig zijn. Je vindt de vooruitblik op dezelfde webpagina als dit 
gemeentebericht, dus op  leeuwarden.christengemeenschap.nl/gemeenteagenda/ 
 
Houd er rekening mee dat de vooruitblik een voorlopige planning is. Die zal over het algemeen wel kloppen maar 
er kunnen toch altijd wijzigingen optreden. Als eenmaal het volgende gemeentebericht is gepubliceerd staan de 
data wel vast.  
Dit is het gehanteerde systeem: Het zijn telkens de tweede en de vierde zondag in de maand. Daarnaast telkens de 
donderdagen die aan deze zondagen vooraf gaan, en als extra's ten eerste een  dienst op de Michaëlsdag 29 
september en tebn tweede op de eerste Adventszondag, hoewel deze een vijfde zondag in november is.  
 

Digitaal bericht 
Ons gemeentebericht is digitaal. Als je geabonneerd bent op het bericht en je e-mailadres ons bekend is sturen wij 
je een kennisgeving wanneer er een nieuw bericht klaar staat of als er belangrijke wijzigingen of updates zijn. Als je 
geen e-mailadres hebt sturen wij je een afdruk per post. Dit gemeentebericht is afkomstig van onze website en is 
daar dus te vinden.  
 
Kijk op  leeuwarden.christengemeenschap.nl/gemeenteagenda/   
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DE AGENDA 

Sint Jan donderdag 23 juli 9.30 mensenwijdingsdienst Mattheüs 11 2-15 

Trinitarisch zondag 26 juli 10.30 mensenwijdingsdienst Markus 8 27-38 

 donderdag 30 juli  geen dienst    

 zondag 2 augustus  geen dienst Mattheüs 7 1-14 

 donderdag 6 augustus  geen dienst  vanwege vakantie    

 zondag 9 augustus  geen dienst vanwege vakantie Lukas 15 3-32 

 donderdag 13 augustus  geen dienst    

 zondag  16 augustus  geen dienst Lukas 9 1-17 

 dinsdag 18 augustus 16.00 lezing  voor de gestorvenen     

 donderdag 20 augustus  geen dienst vanwege vakantie    

 zondag 23 augustus 10.30 mensenwijdingsdienst Lukas 18 35-43 

 donderdag 27 augustus  geen dienst    

 zondag 30 augustus  geen dienst Markus 7 31-37 

 donderdag 3 september  geen dienst    

 zondag 6 september  geen dienst Lukas 10 1-20 

 donderdag 10 september 9.30 mensenwijdingsdienst    

 zondag 13 september 10.30 mensenwijdingsdienst Lukas 17 5-37 

 dinsdag 15 september 16.00 lezing voor de gestorvenen     

 donderdag 17 september  geen dienst    

 zondag 20 september  geen dienst Mattheüs 6 19-34 

 donderdag 24 september 9.30 mensenwijdingsdienst    

 zondag 27 september 10.30 mensenwijdingsdienst Lukas 7 11-17 

Michaël dinsdag  29 september 10.30 mensenwijdingsdienst Mattheüs 22 1-14 
 

Cultische feesttijden 

Sint Janstijd van woensdag 24 juni t/m zaterdag 25 juli 2020 

Trinitarische tijd van zondag 26 juli  t/m maandag 28 september 2020 

Michaëltijd van dinsdag 29 september t/m zaterdag 26 oktober 2020 

 
Liederen in de mensenwijdingsdienst ( ter info)  

Tijd:  
 

Na het offer:  Nr. Na de communie:  Nr. 

Trinitarisch Machtig zijn al uw werken 21 Gij zijt de bron 24 

Michaël Weerklonken heeft de roep 25 Laten wij afleggen 26 
De nummers verwijzen naar de liednummers in de derde druk van het boekje “Liederen voor de Mensenwijdingsdienst”. Er 

wordt helaas nog niet gezongen tijdens de dienst. 

 

Verhalen en zondagsdienst voor de kinderen  
Op aanvraag. Neem contact op met Hinke de Boer: 06 23495505 of  0511 - 432 009 

 
Contact met de geestelijke  
E-mail luijkenina@gmail.com en/of WhatsApp +31616790238 gaan het snelst. 

Gesprekken: op afspraak en door de omstandigheden in de regel telefonisch of online.  De wens uiten is voldoende. 

Nina Luijken is op vakantie van 2 t/m 22 augustus.  

In dringende gevallen neemt gedurende die periode collega Bart Hessen waar.Contact bij voorkeur per telefoon: 

0594-659558 ( bij geen gehoor bericht inspreken) of anders email: b.hessen@christengemeenschap.nl 
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