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Wederom een korte periode , nog steeds vanwege de coronacrisis 

 
 
 
Voor de laatste wijzigingen i.v.m. de coronacrisis, kijk op ons online infopunt op  
https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/gevolgen-uitbraak-coronavirus/ 
 
 
 
In onze gemeente vinden de diensten vanaf Pinksterzondag 31 mei 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 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.  
 
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 
 

Pinksteren zondag 31 mei 10.30 Mensenwijdingsdienst, 
Diensten weer TOEGANKELIJK 

Johannes 14 23-31 

 maandag 1 juni  geen dienst    

Trinitarisch woensdag 3 juni 9.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 1 1-5 

 zondag 7 juni  geen dienst Johannes 3 1-17 

 woensdag 10 juni  geen dienst    

 zondag 14 juni 10.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 4 1-26 

 woensdag 17 juni 9.30 Mensenwijdingsdienst    

 zondag 21 juni  geen dienst Johannes 17 6-11 

Sint Jan woensdag 24 juni 9.30 Mensenwijdingsdienst Markus 1 1-11 

 zondag 28 juni 10.30 Mensenwijdingsdienst Markus 1 1-11 

 woensdag 1 juli  geen dienst    

 zondag 5 juli  geen dienst Johannes 3 22-36 

 donderdag 9 juli 9.30 Mensenwijdingsdienst 
LET OP: op DONDERDAG 

   

 zondag 12 juli 10.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 5 31-37 

 zondag 19 juli  geen dienst Mattheüs 11 2-15 
 

Cultische feesttijden 
 

Pinksteren van zondag 31 mei t/m dinsdag 2 juni 2020 

Trinitarische tijd van woensdag 3 juni t/m dinsdag 23 juni 2020 

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

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

 
Verhalen en zondagsdienst voor de kinderen  
Helaas tijdelijk niet mogelijk 

 
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.  
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