
De Christengemeenschap -  
De Kristenmienskip 

 
Gemeentebericht Leeuwarden 

Programma en agenda van 11 juni t/m 29 september 2019  
Pinksteren tot aan Michaëlsdag 

 
Ons gemeentebericht verschijnt nog steeds digitaal. Als je geabonneerd bent op het bericht en je e-mailadres ons  

bekend is wordt het je digitaal toegezonden. Als je geen e-mailadres hebt sturen wij je een afdruk per post.  
Dit bericht is natuurlijk ook te vinden op onze website: leeuwarden.christengemeenschap.nl  

 
 

AGENDA 
 

Pinksteren zondag 9 juni 10.30 Mensenwijdingsdienst, Pinksteren Johannes 14  23-31 
Trinitarisch woensdag 12 juni  Geen dienst Johannes 1 1-5 
 zondag 16 juni  Geen dienst Johannes 3 1-17 
 woensdag  19  juni  Geen dienst ivm internationale synode    
 zondag 23 juni 10.30 Mensenwijdingsdienst, Trinitarisch Johannes 4 1-26 
 dinsdag 25 juni 16.00 Lezen voor de gestorvenen    
Sint Jan woensdag 26 juni 9.30 Mensenwijdingsdienst  Markus 1 1-11 
 zondag 30 juni 10.30 Mensenwijdingsdienst, Sint Jan,  

1 week vervroegd ivm vakantierooster 
Johannes 3 22-36 

 zondag 30  juni  Sint Jansviering van de noordelijke 
gemeenten, georganiseerd door de 
gemeente in Meppel, tijd, plaats en 
info volgen 

   

 woensdag 3 juli  Geen dienst ivm vakantierooster    
 zondag 7 juli  Geen dienst Johannes 5 31-37 
 woensdag 10 juli  Geen dienst    
 zondag 14 juli  Geen dienst ivm vakantierooster Matthëus 11 2-15 
 woensdag 17 juli  Geen dienst ivm vakantierooster    
 zondag  21 juli  Geen dienst Markus 8 27-38 
 dinsdag 23 juli 16.00 Lezen voor de gestorvenen    
 woensdag 24 juli  Geen dienst    
Trinitarisch zondag 28  juli  Geen dienst.  1 week verzet ivm 

vakantierooster 
Matthëus 7 1-14 

24-29 
 woensdag 31 juli  Geen dienst. 1  week verzet ivm 

vakantierooster 
   

 zondag 4 augustus 10.30 Mensenwijdingsdienst, Trinitarisch Lukas 15 3-32 
 woensdag 7 augustus 9.30 Mensenwijdingsdienst    
 zondag 11 augustus 10.30 Mensenwijdingsdienst Lukas 9 1-17 
 woensdag 14 augustus 9.30 Mensenwijdingsdienst    
 zondag 18  augustus  Geen dienst Lukas 18 35-43 
 dinsdag 20 augustus 16.00 Lezen voor de gestorvenen    
 woensdag 21 augustus  Geen dienst    
 zondag 25  augustus 10.30 Mensenwijdingsdienst Markus 7 31-37 
 woensdag 28  augustus 9.30 Mensenwijdingsdienst    
    10.45 Gespreksgroep    
 zondag 1 september  Geen dienst Lukas 10 1-20 

https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/


 ma t/m vr 2-6 september  Conferentie Natuurwezens ( zie 
programma) 

   

 zondag 8 september 10.30 Mensenwijdingsdienst Lukas 17 11-37 
 dinsdag 10  september 19.30 Eerste koorrepetitie na zomerreces    
 woensdag 11 september 9.30 Mensenwijdingsdienst    
    10.45 Gespreksgroep    
 zondag 15 september  Geen dienst Matthëus 6 19-34 
 dinsdag 17 september 16.00 Lezen voor de gestorvenen    
 woensdag 18  september  Geen dienst    
 zondag 22 september 10.30 Mensenwijdingsdienst Lukas 7 11-17 
 dinsdag 24 september 19.30 Koorrepetitie (onder voorbehoud 

vervanging wegens synode) 
   

 woensdag 25 september  Geen dienst    
    10.45 Gespreksgroep (onder voorbehoud 

wegens synode) 
   

Michaëltijd zondag 29 september 10.30 Mensenwijdingsdienst Michaëltijd Matthëus 22 1-14 
 

Feesttijden: 
 
Trinitarische tijd: van woensdag 12 juni t/m zondag 23 juni 2019 
Sint Jan: van maandag 24 juni t/m zaterdag 27 juli 2019 
Trinitarische tijd : van zondag 28 juli t/m zaterdag 28 september 2019 
Mïchaëltijd : van  zondag 29 september t/m zaterdag  26 oktober 2019 
 
We zingen in de mensenwijdingsdienst: 
 

Tijd: na het offer: nr
. 

na de communie: nr. 

Pinksteren Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld 16 Doordring ons hart dat U verwacht 17 
Trinitarisch Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld 16 Doordring ons hart dat U verwacht 17 
Sint Jan Wij staan voor U , o Heer 19 Uit het vuur van ons verlangen 20 
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. 
 

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 23495505, vaste lijn: 0511 - 432 009                       
of Nina Luijken, telefoon en WhatsApp 06 16790238, luijkenina@gmail.com.  
 
Wij vinden het fijn als we een dienst kunnen doen met en voor kinderen! 

 
Als er kinderen willen deelnemen bereiden wij ook een verhaal voor voorafgaande aan deze 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...  

mailto:luijken@gmail.com


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 weer vanaf september  
 
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.com. 
 
De repetities vinden in de oneven weken veertiendaags plaats. Kijk hierboven in de kerkagenda voor de precieze data. De eerste repetitie                     
na de zomerpauze is op dinsdag 10 september 2019 om 19.30 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.  
 
Afwezig: 
16 t/m 22 juni 2019 internationale synode in Dresden 
27 t/m 29 juni 2019 priesterinterne werkgroep en overleg Kring van Zeven in Berlijn. 
2 t/m 6 september 2019 conferentie Natuurwezens 
23 t/m 25 september 2019 Nederlands-Vlaamse synode in Zeist 
Gedurende deze perioden ben ik normaal bereikbaar.  
 
Vakantie: 
gedurende de maand juli.  
Bereikbaarheid in noodgevallen: 
Kijk voor contactinfo op de hoofdpagina van onze website leeuwarden.christengemeenschap.nl 

http://galileakoor.com/
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