
De Christengemeenschap - De Kristenmienskip
 

Gemeentebericht Leeuwarden
 

Programma en agenda – 24 maart t/m 11 juni 2019 – Lijdenstijd t/m Pinksteren
 
 

Deze keer verschijnt ons gemeentebericht 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
 

Lijdenstijd zondag 24 maart 10.30
12.00

Mensenwijdingsdienst
Gesprek

Lukas 11  14-36

 maandag 25 maart 19.30 Financiële jaarvergadering    
 dinsdag 26 maart 19.30 Koorrepetitie    
 woensdag 27 maart 9.30

10.45
Mensenwijdingsdienst
Studiegroep

   

 zondag 31 maart
 

 Geen diensten Johannes 5    1-15
 26-41

 dinsdag 2 april 16.00 Lezing voor de gestorvenen    
 woensdag 3 april  Geen dienst    
 zaterdag 6 april 10.30

12.00
 
 

13.00
14.00

 
ca. 

15.00
 

Mensenwijdingsdienst 
Gesprek: De betekenis van de 
lijdensweg van de mensheid en van 
Christus
Lunch (zelf meebrengen)
Concertje in de cultusruimte, zie nadere 
aankondigingen
Kleine dienst/Yn lytse tsjinst, deels 
Friestalig, duur ca. 15 minuten, zie 
programma

Johannes 5    1-15
 26-41

 zondag 7 april  Geen diensten Johannes 8    1-20
 dinsdag 9 april 19.30 Koorrepetitie    
 woensdag 10 april 9.30

10.45
Mensenwijdingsdienst
Studiegroep

   

 zaterdag 13 april 10.00 Gemeenteraad (tot 12.00 uur)    
Palmzondag zondag 14 april let op 

  9.10 
10.30

12.00

Verhaal, inzingen, zondagsdienst voor 
de kinderen, inzaaien van het paasgras
Mensenwijdingsdienst
Gesprek

Mattheus 21    1-11

Stille Week maandag 15 april 9.30 Mensenwijdingsdienst en gesprek Markus 11  11-25
 dinsdag 16 april 9.30

19.30
Mensenwijdingsdienst en gesprek 
Koorrepetitie (i.p.v. 23 april)

Lukas 20    1-26

 woensdag 17 april 9.30 Mensenwijdingsdienst en gesprek Markus 14      3-9
Witte 
Donderdag

donderdag 18 april 9.30 Mensenwijdingsdienst en gesprek Mattheus 26  17-35

Goede Vrijdag vrijdag 19 april 10.30 Mensenwijdingsdienst, Goede Vrijdag Johannes 19    1-15
Stille 
Zaterdag

zaterdag 20 april   9.30 Mensenwijdingsdienst, Stille Zaterdag Johannes 19  16-42

Eerste 
Paasdag

zondag 21 april let op
  9.00

Paasgrot voor kinderen in de Galilea-
kapel, (zie programmatoelichting) en 

Markus 16 geheel

https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/


 
10.30

zondagsdienst voor de kinderen 
Mensenwijdingsdienst, Pasen

Tweede 
Paasdag

maandag 22 april 10.30 Mensenwijdingsdienst, Pasen    

 dinsdag 23 april  Geen koorrepetitie    
 woensdag 24 april 9.30

10.45
Mensenwijdingsdienst
Studiegroep

   

 zondag 28 april 10.30
12.00

Mensenwijdingsdienst 
Gesprek

Johannes 20  19-29

 dinsdag 30 april 16.00 Lezing voor de gestorvenen    
 woensdag 1 mei  Geen dienst    
 zondag 5 mei  Geen dienst Johannes  10    1-21
 dinsdag 7 mei 19.30 Koorrepetitie    
 woensdag 8 mei 9.30

10.45
Mensenwijdingsdienst
Studiegroep

   

 donderdag 9 mei 17.00 Cultische toespraak (duur ca. 45 
minuten)
“Over het opstandingslichaam als 
geschenk aan de mensheid en over het 
aannemen van geschenken” 

   

 zondag 12 mei 10.30
12.00

Mensenwijdingsdienst 
Gesprek

Johannes 15    1-27

 woensdag 15 mei  Geen dienst    
 zondag 19 mei  Geen dienst Johannes 16    1-33
 dinsdag 21 mei 19.30 Koorrepetitie    
 woensdag 22 mei 9.30

10.45
Mensenwijdingsdienst
Studiegroep

   

 vrijdag 
tot en met
zondag

24 25 
26

mei  Evenement “De ware weg” 
zie programma

   

 zondag 26 mei 10.30
12.00

Mensenwijdingsdienst
Gesprek (onderdeel evenement “De 
ware weg”)

Johannes 14    1-31

 dinsdag 28 mei 16.00 Lezing voor de gestorvenen    
 woensdag 29 mei  Geen dienst    
 Hemelvaart donderdag 30 mei 10.30 Mensenwijdingsdienst, Hemelvaart Johannes 16  24-33
 zondag 2 juni  Geen dienst Handelingen    1    1-14
 dinsdag 4 juni 19.30 Koorrepetitie    
 woensdag 5 juni 9.30

10.45
Mensenwijdingsdienst
Studiegroep

   

Pinksteren zondag 9 juni 10.30 Mensenwijdingsdienst, Pinksteren Johannes 14  23-31
Triniteit woensdag 12 juni  Geen dienst Johannes 1      1-5

 
 
     Feesttijden:
 
     Lijdenstijd:  van zondag 24 maart 2019 t/m zaterdag 20 april 2019
     Pasen:  van zondag 21 april t/m woensdag 29 mei 2019
     Hemelvaart:  van donderdag 30 mei 2019 t/m zaterdag 8 juni 2019
     Pinksteren  van zondag 9 juni t/m dinsdag 11 juni 2019
     Triniteitstijd:  van woensdag 12 juni t/m zondag 23 juni 2019
 
    
We zingen in de mensenwijdingsdienst:
 
 

Tijd: na het offer: nr. na de communie: nr.
Lijdenstijd Wees ons nabij, o Heer 10 O Heer, gij zijt bereid 11



Pasen Verrezen is de Heer 13 Op alle wegen zijt gij meegegaan 14
Hemelvaart Tot de hoogten is Jezus Christus verschenen 15 Op alle wegen zijt gij meegegaan 14
Pinksteren Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld 16 Doordring ons hart dat U verwacht 17

 
     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 laten deze dienst plaatsvinden op gemeentezondagen om 9.45 uur als er 
minimaal twee kinderen aanwezig zijn. Bent u van plan uw 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 Johannes Luijken, telefoon en WhatsApp 06 16790238, luijken@gmail.com. 

 
Kijk in de gemeenteagenda naar de zondagsdiensten voor kinderen met een leuk kinderprogramma op Palmzondag en 
Paaszondag die we al gepland hebben! 

 
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.
 
 
 
TOELICHTING PROGRAMMA EN ACTIVITEITEN  
 
 
De gesprekken op zondagen na de dienst
 
In de agenda staan gesprekken gepland na de diensten op de zondag. 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 van uw kant. 
Tevens zijn deze gesprekken belangrijke ontmoetingsmomenten.  
U bent van harte welkom! 
Neem ook mensen die u kent of ontmoet eens mee naar onze diensten en gesprekken..
 
 
Koorrepetities
 
Op de dinsdagavonden zijn er koorrepetities in de Galileakapel van 19.30 tot 21.30 uur. Dirigent is Johannes 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. 
 
 
Zaterdag  6 april 10.30- 15.30 uur: Open bezinningsbijeenkomst
 
Het weekend van 6 en 7 april valt midden in de Lijdenstijd. Op zaterdag staat een bijeenkomst gepland met de volgende 
programmaonderdelen: 
 

 
Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk. Ook onderdelen kunnen vrijelijk bezocht worden of juist weggelaten. 
Een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom maar niet verplicht.
 
 

Mensenwijdingsdienst om 10.30 uur●
Gesprek daarna om 12.00 uur met als thema De betekenis van de lijdensweg van de mensheid en van Christus.●
Daarna is er om 13.00 uur een gezamenlijke lunch op basis van zelf meebrengen.●
Om 14.00 uur vindt in de cultusruimte een klein concertje plaats waarvan het programma nu nog niet vaststaat. ●
Ca. 15.00 uur wordt het geheel afgesloten met een kleine dienst/yn lytse tsjinst, die deels in de Friese, deels in 
de Nederlandse taal zal zijn.

●

http://galileakoor.com/


Stille Week, gesprekken na de dienst en muzikale bijdragen
 
In de Stille Week is er het plan om elke dag de mensenwijdingsdienst te houden, dus beginnend met Palmzondag 14 
april tot en met Paaszondag 21 en Paasmaandag 22 april. De evangelies volgen ditmaal de traditie elke dag een ander 
evangelie 
 
te lezen dat ons met de gebeurtenissen van de historische Stille Week verbindt. In gesprekken na de dienst kan dit verder 
worden uitgediept en kan ook het thema aan de orde komen wat de historische gang van Christus door de Stille Week, 
dood en opstanding voor de mens in de 21e eeuw betekent.

 
Bij deze diensten kan gemusiceerd worden. Er wordt een speelrooster als intekenlijstje opgehangen in de hal.
Ook als je weinig of geen ervaring hebt met spelen in de dienst willen we je van harte aanmoedigen om het gewoon eens 
te proberen.
 
Het Galileakoor is van plan te zingen in de diensten van Goede Vrijdag en op Paaszondag.
 
 
Kinderprogramma op Palmpasen 14 april en Paaszondag 21 april
 
Op Palmzondag 14 april is er om 9.10 uur een verhaal en om ca. 9.45 uur de zondagsdienst voor de kinderen. 
Daarna zaaien we het paasgras in en een week later op de eerste Paaszondag kijken we naar hoe het zaad is opgekomen. 
Toegankelijk voor alle leeftijden, neem ook gerust iemand mee als je dat fijn of gezellig lijkt. Het lied is erg 
toepasselijk: “Zaai nu uw zaad”.
 
Op Paaszondag 21 april is er een evenement voor kinderen om 9.00 uur: de paasgrot! 
Mooi en geheimzinnig ……
 
De paasgrot bevindt zich ergens in de Galileakapel, maar we verklappen je nog niet waar.
 
Om 9.45 uur staat ook weer de korte zondagsdienst voor de kinderen gepland. Het evangelie is dat van de opgestane 
Christus die iedereen en alles op aarde van zijn liefde geeft. 
Het lied is ditmaal een paaslied: “Open breekt de aarde”. Dat past heel erg bij Pasen.
We studeren de liedjes op de dagen zelf met jullie in.
 
Ook heel geschikt voor grootouders en kleinkinderen als je een religieus moment met elkaar wilt aan het begin van de 
dag op deze hoge feestdagen. 
 
 
Donderdag 9 mei 2019 17.00 uur cultische toespraak (duur ca. 45 minuten)

 Over ‘het opstandingslichaam als geschenk aan de mensheid en over het aannemen van geschenken”
 
Een cultische toespraak is een toespraak door de priester in gewaad. 
Het evangelie van de week wordt gelezen en het Onze Vader gebeden. Daar tussenin is een toespraak die wat langer is 
dan de gebruikelijke toespraak tijdens de mensenwijdingsdienst. 
 
Het evangelie in die week is Johannes 10. Daarin klinken twee “Ik Ben”-woorden uit het Johannesevangelie. “Ik ben de 
deur” en “Ik ben de goede herder”. Daarmee verschijnt een krachtenveld, het veld waarin Christus werkt. Hoe werkt dit 
veld? Wat is de relatie met het opstandingslichaam van Christus? Daarmee verbonden is direct de vraag: wat gebeurde er 
met Pasen? En wat is onze relatie daarmee eigenlijk?
 
Min of meer in het midden van de Paastijd is dit een bezinnings- en verdiepingsmoment.
Het tijdstip 17.00 is gekozen omdat het dan nog licht is en je daarna nog van alles kunt met je avond. 
 
Vrije toegang. Vrije giften altijd welkom.  
 
 
Evenement “De ware weg”, vrijdag 24 t/m zondag 26 mei 2019
 
In samenwerking met de Vrije School in Leeuwarden wordt een bijzondere kunstzinnige, pedagogische en cultureel-
religieuze weekendconferentie georganiseerd. 
 
Op het moment van verschijnen van dit bericht is de organisatie ervan nog gaande zodat er nog wijzigingen kunnen 
optreden, maar we maken het toch nu al bekend. 



 
Dit is de opzet:
 
Op vrijdag 24 mei is er een inleidende voordracht rond het thema “Vallen en opstaan”. 
Op zaterdag 25 mei is er overdag een gevarieerd programma met verschillende workshops. Thema’s daarin zijn: 
“Struikelblokken, vallen en opstaan”, “Vergeven en vergeven worden, want ontwikkelen gaat nu eenmaal niet zonder 
fouten”, “Muzikale improvisatie, het kan misgaan, maar so what?”  Deze workshops zijn op dit moment  nog in 
voorbereiding.
Op zaterdagavond 25 mei is er een kunstzinnig programma met euritmie, spraak en muziek op boeiende en deels 
confronterende wijze vanuit de schrijver Franz Kafka, de dichter Novalis en de componisten Paul Hindemith en Arnold 
Schönberg. De inhouden zijn deels “schurend” te noemen, deels van een tere schoonheid en benaderen het mysterie van 
de ware weg op inspirerende wijze. Twee euritmisten brengen de inhouden tot beweging, de teksten worden innig 
gesproken en de muziek wordt gespeeld door een violist en een pianist. Als je verhinderd bent aan de andere onderdelen 
van dit weekend deel te nemen is deze avond een absolute aanrader.
Op zondag 26 mei wordt het conferentiethema samengevat in de mensenwijdingsdienst die nog in het teken van de 
Paastijd staat en waarin volgens traditie het evangelie “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” wordt gelezen. Het 
Christuswezen gaat met de mensen mee op de wegen van vallen en opstaan en brengt daarin verlichting en verlossing. 
Een slotgesprek besluit dit bijzondere evenement.
 
In verband met het beperkte aantal plaatsen is het raadzaam je voor dit evenement op te geven. Deelname aan 
onderdelen ervan is ook goed mogelijk.
 
Informatie, hoe, waar en wat?
De meest up-to-date informatie is te vinden op de website die hiervoor gemaakt is. Kijk op dewareweg.wordpress.com 
voor alle recente info en ook om je alvast aan te melden voor dit evenement. Zodra het uiteindelijke programma gereed 
is verschijnt dit ook op deze site. 
 
Locaties zijn de Galileakapel en de Leeuwarder Vrije School. 
 
De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden doordat de locaties ter beschikking zijn gesteld en de zeven uitvoerenden en 
cursusleiders hun honorarium zo laag mogelijk willen houden zodat de kosten voor niemand een beletsel hoeven te zijn. 
 
 
Zondag 26 mei 10.15 uur Jeugdwijding in Groningen
 
In het noorden van het land vindt de jeugdwijding ditmaal in de gemeente in Groningen plaats. Dit jaar nemen er geen 
kinderen deel afkomstig uit onze Leeuwarder gemeente. 
 
 
 
LOSSE EINDJES 
 
 
Nieuwe piano
 
Het Piet Bijlenga Fonds heeft de aankoop van een kwalitatief hoogwaardige Gaveau piano mogelijk gemaakt, die 
inmiddels in de cultusruimte staat. Dat er maar veel en mooie muziek zal klinken en dank aan het fonds en aan de 
schenkers! 
 
 
 
ADRESSEN - ook bij afwezigheid van de geestelijke
 
 
28 en 29 maart deelname priester-interne werkgroep in Kassel.
13-15 mei deelname Nederlands-Vlaamse synode.
Gedurende deze dagen ben ik normaal bereikbaar. 
E-mail luijken@gmail.com en/of WhatsApp +31616790238 gaan het snelst. 
Bezoeken en gesprekken: op afspraak. De wens uiten is voldoende. 

http://dewareweg.wordpress.com/

