
 

De Christengemeenschap - De Kristenmienskip 
Gemeentebericht Leeuwarden 

Programma en agenda – 29 september t/m 1 december 2019 –    

Michaëltijd tot aan 1e Advent   
Ook deze keer verschijnt ons gemeentebericht 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 te vinden op 
leeuwarden.christengemeenschap.nl/gemeenteagenda/ 

Michaël zondag 29 september 10.30 Mensenwijdingsdienst Mattheüs 22 1-14 
 woensdag 2 oktober  Geen dienst    
 zaterdag 5 oktober 10.00 Gemeenteraad    
 zondag 6 oktober  Geen diensten Openbaring 12 1-12 
 dinsdag 8 oktober 19.30 Koorrepetitie    
 woensdag 9  oktober 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Studiegroep 

   

 zondag 13  oktober 
 

10.30 
12.00 

Mensenwijdingsdienst 
Gesprek 

Efeziërs  6 10-18 

 dinsdag 15 oktober 16.00 Lezing voor de gestorvenen    
 woensdag  16 oktober  Geen dienst    
 zondag 20 oktober  Geen diensten Openbaring 19 11-16 
 dinsdag  22 oktober 19.30 Koorrepetitie    
 woensdag 23 oktober 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Studiegroep 

   

Trinitarische 
tijd 

zondag 27 oktober 10.30 
12.00 

Mensenwijdingsdienst 
Gesprek over de beeltenis aan het 
altaar (zie toelichting) 

Openbaring 1 9-20 

 woensdag 30 oktober  Geen dienst    
 zaterdag 2 november 10.30 

12.00 
Mensenwijdingsdienst 
Themaochtend “De doorgang door 
de poort van de dood” (zie 
programmatoelichting) 

   

 zondag 3 november  Geen diensten Openbaring 3 1-6 
 dinsdag 5 november 19.30 Koorrepetitie    
 woensdag 6 november 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Studiegroep 

   

 zondag 10 november 9.10 
 

10.30 
12.00 

Verhaal en zondagsdienst voor de 
kinderen 
Mensenwijdingsdienst 
Gesprek 

Openbaring 7 9-17 

 dinsdag 12 november 16.00 Lezing voor de gestorvenen    
 woensdag 13 november  Geen dienst    
 zondag 17 november  Geen diensten Openbaring 21 1-27 
 dinsdag 19 november 19.30 Geen koorrepetitie ivm synode    
 woensdag 20 november 9.30 

10.45 
Geen dienst ivm synode 
Studiegroep 

   

 zondag 24 november 10.30 
12.00 

Mensenwijdingsdienst 
Gesprek  

Openbaring  22 1-7 

 maandag 25 november 19.30 Ledenavond    
 woensdag 27 november  Geen dienst    
Advent zondag 1 december 10.30 

12.00 
Mensenwijdingsdienst 
Gesprek 

Lukas 21 25-36 

 

 

https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/gemeenteagenda/


 

Cultische feesttijden:   
 
Michaël van zondag 29 september 2019 t/m zaterdag 26 oktober 2019 
Trinitarische tijd van zondag 27 oktober t/m zaterdag 30 november  2019 
Advent van zondag 1 december t/m dinsdag 24 december 2019 

 

We zingen in de mensenwijdingsdienst:  
 

Tijd: na het offer: nr. na de communie: nr. 
Michaël Weerklonken heeft de roep 25 Laten wij afleggen 26 
Trinitarische tijd Zie ons aan in uw offer verenigd 28 De God van de vrede 38 
Advent O neig uw oor tot mij 1 Heer, in uw woorden 40 

 
De nummers verwijzen naar de liednummers in de derde druk van het boekje: “Liederen voor de Mensenwijdingsdienst”.     
 
 

Verhaal en zondagsdienst voor de kinderen: 
   
Er bestaat de mogelijkheid voor kinderen vanaf 6 à 7 tot 14 jaar om deel te nemen aan de zondagsdienst voor de kinderen. 
Deze duurt ca. 10 minuten. Wij kunnen deze dienst laten plaatsvinden op gemeentezondagen om 9.45 uur als er minimaal 
twee kinderen aanwezig zijn. Ben je van plan je kind of kinderen mee te nemen naar deze korte dienst, neem dan uiterlijk 
een week van tevoren contact met ons op. Dat kan met Hinke de Boer, telefoon en WhatsApp: 06 - 2349 5505, vaste lijn: 
0511 - 432 009 of Nina Luijken, telefoon en WhatsApp 06 - 1679 0238, luijkenina@gmail.com.  
  
Wij vinden het fijn als we een dienst kunnen doen met en voor kinderen!  
 
Wij bereiden ook een verhaal voor om te vertellen voorafgaande aan de dienst voor de kinderen. Dat verhaal begint om 9.10 uur.     
 
  

De gesprekken op zondagen na de dienst   
 
Op zondag na de dienst zijn we als gemeente met elkaar in gesprek van ca 12.00 tot 13.00 uur. De onderwerpen komen                      
meestal voort uit hetzij de feesttijd hetzij het evangeliegedeelte dat die dag aan het altaar gelezen wordt. Het gesprek is                    
bedoeld als een naklank van de dienst en verdieping of om op vragen over inhouden in te gaan.  
Er is altijd ruimte voor suggesties, wensen, aanbevelingen...  
Tevens zijn deze gesprekken belangrijke ontmoetingsmomenten.  
Je bent van harte welkom!  
Neem gerust mensen die je kent of ontmoet mee naar onze diensten en/of deze gesprekken.  
 
 
 

Koorrepetities   
   
Op de dinsdagavonden zijn er koorrepetities in de Galileakapel van 19.30 tot 21.30 uur.  Dirigent is Nina Luijken. 
Contactpersoon is Arie Kroon. Meer info en aanmelden via galileakoor.nl.   
  
De repetities vinden in de oneven weken veertiendaags plaats. Kijk hierboven in de kerkagenda voor de precieze data.  
 
 
   

http://galileakoor.nl/
http://galileakoor.nl/


 
 

Landelijke dag voor leden en belangstellenden   
 
Het landelijk bestuur nodigt u van harte uit om op 12 oktober naar Driebergen te komen om elkaar als leden en belangstellenden van 
verschillende gemeenten te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons allen beweegt.  
Om 09.30 uur is er gelegenheid om de mensenwijdingsdienst bij te wonen. Daarna is er koffie en thee en begint om 11.00 uur het 
programma. Om uiterlijk 15.30 uur sluiten we af.  
  
Wat kunt u verwachten?  
  

- Myriam Driesens, geestelijke te Antwerpen, houdt een inleiding onder de titel 
“… opdat wij de gemeenschap van Christus zijn.” 
De Christengemeenschap vormen we op de eerste plaats voor het Christuswezen. Maar daarmee begint het pas! 

- Het landelijk bestuur vertelt wat het bestuur het afgelopen jaar heeft beziggehouden en wat het ziet als de belangrijkste 
onderwerpen voor de komende jaren.  

             Uiteraard is er ruimte om hier vragen over te stellen.  
- In gespreksgroepen kan er doorgepraat worden over de inleiding of over een ander onderwerp naar keuze.  
- Tijdens de lunch is er gelegenheid tot bijpraten. Graag zelf brood meenemen, voor een kopje soep wordt gezorgd.  

 
Het uitgewerkte programma staat hier op de landelijke website:  
https://www.christengemeenschap.nl/2019/08/28/programma-landelijke-ontmoetingsdag-voor-leden-en-belangstellenden/  
We hopen velen van u te mogen begroeten op de Rijsenburgselaan 2A in Driebergen.  
 
Ellis Booi, secretaris landelijk bestuur  
  

Apsisgroep uit de sluimerstand   
  
Op 28 augustus kwam de Apsisgroep na lange tijd in een nieuwe samenstelling bijeen.  
Nina, Peik en Akke hebben gedachten uitgewisseld omtrent het proces rond de eventuele Apsisvernieuwing. De eerste stap is om op 
zondag 27 oktober na de MWD, na een korte inleiding, naar elkaar te luisteren en te horen hoe een ieder van ons de Beeltenis, die 
inmiddels alweer vele jaren onze Apsisruimte bekleedt, ervaart.  

 
De doorgang door de poort van de dood 

 
Themaochtend op zaterdag 2 november.  
De ochtend begint met de mensenwijdingsdienst om 10.30 uur. Daarna houdt Nina Luijken om ca 12.00 uur een inleiding over het 
thema met als titel: Vragen over levenseinde, medische en juridische ontwikkelingen en spiritueel-menskundige gezichtspunten. 
Verder is er een kringgesprek.  
Zelf a.u.b. eten meenemen voor een lunch.  
Einde ca 14.00 uur.  
 

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

Bezoeken en gesprekken: op afspraak. De wens uiten is voldoende.  

  
Afwezigheid Nina Luijken:   
       - op woensdag 30 en donderdag 31 oktober, in Kassel (D) - een  internationale priesterwerkgroep  
       - van maandag 18 t/m woensdag 20 november, in Zeist - de regionale synode  
  
Ik ben dan wel normaal bereikbaar. 

https://www.christengemeenschap.nl/2019/08/28/programma-landelijke-ontmoetingsdag-voor-leden-en-belangstellenden/

