
 

 

 

 

Persoonlijke gesprekken en/of huisbezoek 
Vanzelfsprekend kunt u een afspraak maken met de geeste- 
lijke of godsdienstleraar  om over bovengenoemde 
gezichtspunten van gedachten te wisselen. 

Verdere informatie 
Om u regelmatig te informeren over vakanties, bijzondere  
Gebeurtenissen, jaarfeesten, ect is het voor u van belang 
onze "Gemeenteberichten" te ontvangen. 
Deze verschijnen 4 maal per jaar. U kunt zich hiervoor op- 
geven bij het secretariaat, godsdienstleraar of bij de  
geestelijke. 
Ook op de website www.dechristengemeenschap.nl vind u  
veel informatie over de activiteiten  in onze gemeente 
 
Adressen:  Galilea kapel 

Droevendal 9 
8911KK Leeuwarden 

 
Secretariaat:   

 
 
Penningmeester: Rob de Boer 
   Telefoon 0582129048 
 
Bankrekening: 1983 08 671 (triodosbank) 
De Christengemeenschap te Leeuwarden 
 
Geestelijke:   Bart Hessen 

Telefoon: 0594 222851 
 
Godsdienstleraar:  Hinke de Boer 

Telefoon 0511 432009 
   Dddeboer11@hotmail.com  

    

 

 

BEWEGING VOOR RELIGIEUZE VERNIEUWING 

 

 

 

Over de Godsdienstlessen in de gemeente Leeuwarden 

 



Aan ouders en andere belangstellenden. 

Deze folder is gericht aan ouders en andere belangstellenden die informatie willen 
over het bestaan van godsdienstlessen voor hun kinderen welke gegeven worden 
door geestelijken en godsdienstleraren van de Christengemeenschap. 
 
Ieder kind kan hieraan deelnemen. De ouders hoeven geen lid te zijn of dat te wor-
den. Vanzelfsprekend is een "warme" belangstelling, voor wat het kind onderneemt, 
onontbeerlijk om het geheel te laten slagen. 
 
Wat gebeurd er? 
De godsdienstlessen worden stap voor stap - van jaar tot jaar - opgebouwd, passend 
bij de fasen van ontwikkeling van het kind. 
Degene die deze godsdienstlessen verzorgt, heeft gedurende zijn of haar opleiding, 
didactische en pedagogische inzichten opgebouwd die heel dicht liggen bij het on-
derwijs zoals dat op de "Vrije scholen" wordt gegeven. 
 
In de eerste jaren zijn het vrijwel uitsluitend verhalen uit de wereld van sagen, le-
genden en sprookjes, die de religieuze kiemen in het kind versterken en voeden. 
Pas in latere jaren wordt het Christelijke element expliciet gemaakt om uiteindelijk  
uit te monden - maar dan zijn de kinderen inmiddels al ouder dan 12 jaar - in een 
oriëntatie op de 7 sacramenten zoals die in het leven van De Christengemeenschap 
gestalte krijgen en naar onze mening het hartestuk vormen van een modern Chris-
tendom. Dit laatste is van belang omdat in De Christengemeenschap niet de "leer" 
centraal staat maar het religieuze "doen" in de vorm van de sacramenten. 
 
Jeugdwijding  
Het kind wordt in de loop van de jaren voorbereid op het ontvangen van het ontvan-
gen van het sacrament van de Jeugdwijding.  
Wanneer het kind gedoopt is (in welke Christelijke kerk ook), dan heeft het daarmee 
het eerste sacrament ontvangen. 
 
Indien het kind nog niet gedoopt is, kan dat in overleg met de geestelijke op latere 
leeftijd plaatsvinden (eventueel kort voor het ontvangen van de jeugdwijding).  
 
De jeugdwijding (op ± 14 jarige leeftijd) is het tweede sacrament dat een kind kan 
ontvangen. Het "groot geworden kind" neemt dan voor het eerst actief deel aan de 
Mensenwijdingsdienst - in andere kerken het Avondmaal of de Mis - en gaat ter 
communie. 
 
Een speciale dienst voor de kinderen 
In het voorafgaande is aangegeven hoe de Godsdienstlessen a.h.w. een 7- jarige boog 
vormen tussen het "leerrijp-geworden kind" en het tot "jeugd-uitgegroeide kind". 
Deze boog wordt evenwel niet alleen gespannen door de godsdienstlessen, waar ver-
halen, tekenen, zingen, gesprek, toneel, het vieren van de jaarfeesten ect centraal 
staan, maar ook het meemaken van een religieus-cultische handeling in de kerk. 
 

Deze "Zondagsdienst voor de kinderen", is een speciale kinderedienst. begelei-
ders, als ouders of wachters bij de doop, zijn hierbij van harte welkom, maar het is 
duidelijk dat het hierbij gaat om een dienst speciaal voor kinderen. 
In Leeuwarden wordt deze dienst twee keer per maand gecelebreerd in de Galilea-
kapel (adres: Droevendal 9). 
De dienst begint om 9.10 uur met een verhaal, "inzingen" van de liederen en eindigt 
± 10.00 uur.  
Alhoewel ieder kind - en ieder gezin - hier natuurlijk een eigen ritme moeten gaan 
vinden, is het uitgangspunt duidelijk: de Zondagsdienst en de godsdienstlessen 
vormen één geheel. 
Op slecht één been staat het kind niet stevig genoeg in zijn religieuze ervaringswe-
reld. 
 
Jaarfeesten 
Vieringen worden gerealiseerd, afhankelijk van ouderhulp, medewerking van ge-
meentelede of andere belangstellenden. 
 
Ouderavonden  
Er worden regelmatig - 2 of 3 keer per jaar - ouderavonden gehouden, waar u van op 
de hoogte wordt gesteld van het verloop van de godsdienstlessen. Ook kan hier  ge-
sproken worden over de Zondagsdienst voor de kinderen, een speciaal thema en 
verder over alles wat u ter tafel wilt brengen. 
 
Lesprogramma op zondag 
Godsdienstlessen worden voor alle leeftijden 2 keer per maand gegeven voordat de 
zondagsdienst voor de kinderen begint. Aanvang 9.10 uur. 
 
Lesprogramma op weekdagen na schooltijd 
Klas 1   op maandagmiddag 
Klas 4 t/m 6  op maandagmiddag 
Klas 2 en 3  op vrijdagmiddag  
 
NB Lestijden en combinatie van groepen kan per jaar verschillen, afhankelijk van de 
beschikbaarheid van geestelijke en godsdienstleraren. 
 
Kosten voor de godsdienstlessen 
Kosten die voor de Christengemeenschap worden gemaakt - ook het levensonder-
houd van haar geestelijke worden uitsluitend gedekt door de bijdragen en schenkin-
gen van leden en belangstellenden. Met de bijdragen voor de godsdienstlessen draagt 
u ook daartoe bij. 
 
Richtbedragen per jaar 

 1e kind  €  30.- 
 2e kind  €  20.- 
 3e kind  € 10.- 

(de financiën mogen echter nooit een belemmering zijn voor deelname) 


