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Gemeentebericht Leeuwarden  
Programma en agenda – van 22 maart 2020 tot en met 26 april 2020 

Korte periode vanwege coronacrisis 
 
 

 
 
Voor de laatste eventuele wijzigingen i.v.m. de coronacrisis, kijk op ons 
online infopunt op  
https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/gevolgen-uitbraak-coronavirus/ 
 
Daar vind je ook een brief van onze priester Nina Luijken gericht aan 
alle leden en belangstellenden naar aanleiding van deze crisis. 
 
In vele landen om ons heen zijn op dit moment al onze gemeenteactiviteiten en dus ook onze 
kerkdiensten verboden. Daar waar diensten wel mogen plaatsvinden zijn die meestal zonder 
uitdelen van de communie.  Waar dit niet kan wordt meestal door de priesters “stil”, dat wil 
zeggen zonder aanwezige gemeente, gecelebreerd en de tijdstippen waarop deze stille diensten 
plaatsvinden worden bekendgemaakt zodat deze in het bewustzijn van ieder kunnen leven, hen 
kunnen dragen en door hen kunnen worden meegedragen.  
 
Andere gemeenteactiviteiten zoals gespreksgroepen, koffie- en theeronden en vergaderingen 
zijn over het algemeen wereldwijd opgeschort.  
 
In Nederland zijn kerkdiensten op dit moment (25 maart) mogelijk. Meestal geldt in de 
Nederlandse gemeenten de restrictie dat geen communie wordt uitgedeeld. Ook geldt een 
maximaal aantal deelnemers van 30 personen.  
 
Als de situatie weer wijzigt ontvang je daarvan bericht op ons online infopunt.  
 

 
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/ 
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DE AGENDA 
 

Lijdenstijd zondag 22 maart 10.30 
11.30 

Mensenwijdingsdienst 
Koffie/thee en gesprek na afloop 
vervallen tot nader order 

Johannes     5    1-15 
 26-41 

 maandag 23 maart 19.30 Financiële jaarvergadering vervalt    

 dinsdag 24 maart 19.30 Koorrepetities  
vervallen tot nader order  

   

 woensdag 25 maart   9.30 
10.30 

Mensenwijdingsdienst 
Koffie/thee en gespreksgroepen na 
afloop vervallen tot nader order 

   

 zondag 29  maart 10.30 geen dienst Johannes   8     1-20 

 woensdag  april   9.30 geen dienst    

Stille Week zondag   5 april 10.30 Mensenwijdingsdienst Palmzonda Mattheüs 21     1-11 

 woensdag   8 april   9.30 Mensenwijdingsdienst Markus 14       3-9 

 vrijdag 10 april 10.30 
15.00 

Mensenwijdingsdienst Goede 
Vrijdag 
Cultische lezing van het 
lijdensevangelie volgens 
Mattheüs 

Johannes 19     1-15 

Pasen  zondag 12 april   9.10 
10.30 

Kinderprogramma vervalt 
Mensenwijdingsdienst Pasen 

Markus 16 geheel 

 woensdag 15 april   9.30 Mensenwijdingsdienst    

 zondag 19  april 10.30 geen dienst Johannes 20 19-29 

 woensdag 22 april   9.30 geen dienst    

 zondag 26 april 10.30 Mensenwijdingsdienst  Johannes 10  1-21 
 

Cultische feesttijden 
 

Lijdenstijd van zondag 15 maart 2020 t/m zaterdag 11 april 2010 

Pasen van zondag 12 april t/m woensdag 20 mei 2020 

 
We zingen helaas niet in de mensenwijdingsdienst. 

 
Verhalen en zondagsdienst voor de kinderen helaas tijdelijk niet mogelijk  

Wij vinden het fijn als we weer een dienst kunnen doen met en voor kinderen! Echter in verband met                   
de coronacrisis zijn wij gehouden aan de beperkingen die worden opgelegd door de overheid. De               
deelnemers aan activiteiten in onze gemeente behoren in het algemeen tot de groep kwetsbaren. Om               
die reden vindt het verhaal en de zondagsdienst voor de kinderen tijdens de periode van dit                
gemeentebericht helaas niet plaats. 

 
Contact met en afwezigheid van de geestelijke  

E-mail luijkenina@gmail.com en/of WhatsApp +31616790238 gaan het snelst. 
Gesprekken: op afspraak. De wens uiten is voldoende.  
In verband met de coronacrisis het verzoek mij niet in de sacristie of in de hal aan te spreken, maar 
dit bij voorkeur buiten te doen i.v.m. de door de overheid aangeraden minimale afstand van 1,5 m. 
Wij doen dit niet alleen voor elkaar maar in het algemeen belang.  
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