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Mensenwijdingsdiensten weer toegankelijk
Op dit moment zijn de mensenwijdingsdiensten weer openbaar toegankelijk. Wel geldt een deelnemerbeperking
en hanteren we in grote lijnen het coronabeleid zoals je dat ook bij voor publiek geopende winkels aantreft.
Ook wordt de communie nog niet fysiek uitgedeeld.

Corona informatie
Kijk op de webpagina van de gemeente bij
https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/gevolgen-uitbraak-coronavirus/ voor het laatste nieuws hierover.
Daar vind je ook de laatste brief van het gemeentebestuur waarin de maatregelen duidelijk staan vermeld.

Beperkingen
Buiten de diensten vinden helaas nog geen andere activiteiten plaats zoals cursussen, gespreksgroepen en het
gebruikelijke koffie- en thee ontmoetingsmoment na de dienst.

Dig���a� b����h�
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 voor de meest actuele versie altijd op leeuwarden.christengemeenschap.nl/gemeenteagenda/

https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/gevolgen-uitbraak-coronavirus/
https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/gemeenteagenda/


DE ����DA
Pasen zondag 4 april 9.15

9.45
10.30

11.30

Kinderprogramma
Zondagsdienst voor de kinderen
Mensenwijdingsdienst
Pasen
korte beschouwing door Nina
Luijken over deze dag. Locatie:
cultusruimte

Markus 16 1-18

dinsdag 6 april 16.00 Lezen voor de gestorvenen

donderdag 8 april geen dienst

zondag 11 april 10.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 20 19-29

donderdag 15 april geen dienst

zondag 18 april geen dienst Johannes 10 1-21

donderdag 22 april 9.30 Mensenwijdingsdienst

zondag 25 april 10.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 15 1-27

donderdag 29 april geen dienst

zondag 2 mei geen dienst Johannes 16 1-33

dinsdag 4 mei 14.00 Lezen voor de gestorvenen
LET OP: 14.00

donderdag 6` mei 9.30 Mensenwijdingsdienst

zondag 9 mei 10.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 14 1-31

Hemelvaart donderdag 13 mei 10.30 Mensenwijdingsdienst
LET OP: 10.30

Johannes 16 24-33

zondag 16 mei geen dienst Johannes 16 24-33

donderdag 20 mei 9.30 Mensenwijdingsdienst

Pinksteren zondag 23 mei 10.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 14 23-31



Cul���c�� �e�s���j�e�
Pasen van Paaszondag t/m woensdag 12 mei 2021

Hemelvaart van donderdag 13 mei 2021 t/m zaterdag 22 mei 2021

Pinksteren van zondag 23 mei 2021 t/m dinsdag 25 mei 2021

Li�d��e� �n �� �en���w���in��d����t
Tijd: Na het offer: Nr. Na de communie: Nr.

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

Echter: door coronabeleid worden de liederen helaas nog niet in de dienst gezongen.

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

Ver����n e� ��n���s�i��s� ��or �� ��n�e��n
op afspraak.
Voor vragen: Hinke de Boer: 06 23495505 of 0511 - 432 009

Con���t ��� de ����s�e�
E-mail luijkenina@gmail.com

WhatsApp/ telefoon:  +31616790238

mailto:luijkenina@gmail.com

