
De Christengemeenschap - De Kristenmienskip  
 
Gemeentebericht Leeuwarden , programma en agenda –  december 2020 en januari 2021 
 
Coronacrisis , wijzigingen en beperkingen 
In onze gemeente zijn de diensten  toegankelijk maar er 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.  
 
Daarnaast houden wij ons aan de landelijke en eventueel regionale richtlijnen van de overheid. Voorzover dit 
impact heeft op onze gemeente-activiteiten houden we je via onze website zo goed mogelijk op de hoogte.Als de 
situatie verandert vind je de berichtgeving 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.  
 
Op dit moment vindt na de dienst geen koffie- en theedrinken plaats. Dit heeft te maken met coronabeleid.  
 
Ook vindt op de zondag geen gezamenlijk gesprek plaats na de dienst.  
De perikopengroep op de donderdag vindt wel plaats maar zonder begeleiding van de priester.  
Dat heeft te maken met haar gezondheidstoestand want ze is nog herstellend van een ingreep. 
 
Ook het programma in de Kersttijd is daardoor summier. Wel vinden alle diensten op Eerste Kerstdag plaats. 
Verder zijn er diensten 31 december en op 3 januari. 6 januari begint de Epifanietijd ook met een dienst en deze is 
op woensdag. Daardoor vervalt de dienst die volgens het ritme anders op donderdag 7 januari zou plaatsvinden.  
 
Als de situaties weer veranderen stellen wij je daarvan online op de hoogte.  
Sta je op onze email-verzendlijst dan krijg je een seintje en anders vind je de wijzigingen op onze website terug.  
 

Digitaal bericht 
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 AGENDA 

  

Advent donderdag 3 december  geen dienst Lukas 21 25-36 

 zondag  6 december  geen dienst Markus 13 24-37 

 donderdag 10 december 9.30 Mensenwijdingsdienst    

    10.45 perikopengespreksgroep    

 zondag 13 december 10.30 mensenwijdingsdienst Lukas 1 26-38 

 donderdag 17 december  geen dienst    

 zondag 20 december  geen dienst Lukas 1 39-56 

 donderdag 24 december  geen dienst    

Kerst vrijdag 25 december 0.00 Middernachtsdienst Mattheüs 1 1-25 

    8.00 Dageraadsdienst Lukas  2 1-20 

    9.30 Kerstdienst voor de kinderen    

    10.30 Dagdienst Johannes 21 15-25 

 zondag 27 december  geen dienst 1e brief 
Johannes  

4 7-21 

 donderdag 31 december 9.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 1 1-10 

 zondag 3 januari 10.30 Mensenwijdingsdienst Lukas 2 22-40 

Epifanie woensdag 6 januari 9.30 Mensenwijdingsdienst Mattheüs 2 1-12 

 donderdag 7 januari  let op: geen dienst    

 zondag 10 januari 10.30 Mensenwijdingsdienst Mattheüs 2 1-12 

 dinsdag 12 januari 16.00 lezen voor de gestorvenen    

 donderdag 14 januari  geen dienst    

 zondag 17 januari  geen dienst Lukas  2 41-52 

 donderdag 21 januari 9.30 Mensenwijdingsdienst    

    10.45 perikopengespreksgroep    

 zondag 24 januari 10.30 Mensenwijdingsdienst Johannes 2 1-11 

 donderdag 28 januari  geen dienst    

 zondag 31 januari  geen dienst Mattheüs 8 1-13 



 

Cultische feesttijden 

 
Liederen in de mensenwijdingsdienst ( ter info)  

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

wordt helaas nog niet gezongen tijdens de dienst. Zodra dit verandert wordt dit op de website vermeld.  

 

Verhalen en zondagsdienst voor de kinderen  
Zie de agenda. Voor vragen: Hinke de Boer: 06 23495505 of  0511 - 432 009 

Contact met de priester 
E-mail luijkenina@gmail.com en/of WhatsApp +31616790238 gaan het snelst. 

Gesprekken: op afspraak. 

Adventstijd van zondag 29 november t/m donderdag 24 december 2020 

Kersttijd van vrijdag 25 december 2020 t/m dinsdag 5 januari 2021 

Epifanietijd van woensdag 6 januari 2021 t/m zaterdag 6 februari 2021 

Tijd:  
 

Na het offer:  Nr. Na de communie:  Nr. 

Advent O neig uw oor tot mij 1 Heer, in uw woorden is eeuwig leven 40 

Kerst Geopenbaard 4 God wij loven U 5 

Epifanie O Heer, wil mij wijzen 8 God is liefde 41 

mailto:luijkenina@gmail.com

