
jaargang 26 nr. 1    december 2018 - maart 2019

Galileakapel
Droevendal 9

8911 KK Leeuwarden

gelegen op het binnenterrein
achter de Kanselarij

Beweging tot religieuze vernieuwing - Gemeente Leeuwarden



Het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Allerhoogste,  a lmachti ge,  goede  Heer,
van U z i jn  de  lof ,  de  roem,  de  eer  en al le  zegen.

U al leen,  A l lerhoogste,  komen z i j  toe
en geen mens  is  waardig  uw naam te  noemen.

Wees geprezen,  mi jn Heer  met  al  uw schepselen,
vooral  door  mi jnheer  broeder  zon,

die  de  dag is  en door  wie  Gi j  ons  ver l icht .
En  hi j  i s  mooi  en straal t  met grote  pracht;
van U,  A l lerhoogste,  draagt  hi j  het  teken.

Wees geprezen,  mi jn Heer,  door  zuster  maan  en de  sterren.
Aan de hemel  hebt  Gi j  ze  gevormd,  he lder  en kostbaar  en mooi .

Wees geprezen,  mijn  Heer,  door  broeder  wind
en door  de  lucht,  bewolkt  of  he lder ,  en  ieder  jaargeti jde,

door  wie  Gi j  het  leven van uw schepselen  onderhoudt.
Wees geprezen,  mijn  Heer,  door  zuster  water ,
die  heel  nutti g is  en neder ig,  kostbaar  en kuis .
Wees geprezen,  mijn  Heer,  door  broeder  vuur,

door  wie  Gi j  voor  ons  de  nacht  ver l icht;
en hi j  i s  mooi  en vrol i jk ,  s toer  en sterk.

Wees geprezen,  mi jn Heer,  door  onze  zuster ,  moeder  aarde,
die  ons  voedt  en  le idt ,

en al ler le i  vruchten voortbrengt,  bonte  bloemen en planten.
Wees geprezen,  mi jn Heer,  door  wie  omwil le  van uw l ie fde

vergiff enis  schenken,  en z iekte  en verdrukking  dragen.
Gelukkig  wie  dat  dragen in  vrede,

want  door  U,  A l lerhoogste,  worden z i j  gekroond.
Wees geprezen,  mijn  Heer,  door  onze  zuster  de  l ichamel i jke  dood,

die  geen levend mens kan ontv luchten.
Wee hen die  in  doodzonde  sterven;

gelukkig  wie  z i j  in  uw al lerhei l igste  wi l  v indt,
want  de  tweede  dood zal  hun geen kwaad doen.

Pr i j s  en zegen mi jn Heer,
en dank  en dien Hem in  grote  neder igheid.
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Programmatoelichting
Johannes Luijken

De gesprekken op zondagen na de dienst
In de agenda staan gesprekken gepland na de diensten op de zondag. De onderwer-
pen komen meestal voort uit hetzij de feesttijd hetzij het evangeliegedeelte dat die
dag aan het  altaar  gelezen wordt.  Het  gesprek is  bedoeld  als  een naklank van de
dienst en verdieping of om op vragen over inhouden in te gaan. 
Er is altijd ruimte voor suggesties, wensen, aanbevelingen van uw kant. 
Tevens zijn deze gesprekken belangrijke ontmoetingsmomenten.  
U bent van harte welkom!
Neem ook eens mensen die u kent of ontmoet mee naar onze diensten en gesprek-
ken..

Koorrepetitie 
Op de dinsdagavonden zijn er weer koorrepetities in de Galileakapel van 19.30 tot
21.30 uur. Dirigent is Johannes Luijken. Contactpersoon is Arie Kroon
Meer info en aanmelden op galileakoor.com.
De repetities vinden in de oneven weken veertiendaags plaats. Kijk in de kerkagenda
of op bovenvermelde koorwebsite voor de precieze data. 

Gesprekken na de diensten van de kersttijd:
Op 27 en 29 december en op 2 en 4 januari vinden na de dienst om 11.00 uur geza-
menlijke gesprekken plaats met als thema voor deze kersttijd: “De vernieuwingskracht
van de geboorte: de Kindkant in jezelf en in de mensheid”. Deze gesprekken duren elk
maximaal een uur.

Vooraankondigingen:

Stille Week
In de Stille Week is het plan om elke dag de mensenwijdingsdienst te houden, dus be-
ginnend met Palmzondag 14 april en dus tot en met Paaszondag 21 april. Of dit gaat
lukken hangt nog af van de mogelijkheid voor al die dagen ministranten in te rooste-
ren. Tevens leent zich deze week voor een doorlopend onderwerp na de dagelijkse
diensten 
en suggesties zijn welkom bij Johannes Luijken. 

Vijfde weekeinde eind maart
30 en 31 maart zijn een vijfde weekend. Er bestaat de mogelijkheid zaterdag 30 maart
een mensenwijdingsdienst te doen en dit te combineren met een thema of gesprek of
culturele activiteit op die dag. Ook hier suggesties graag aan Johannes Luijken doen.
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Uitnodiging voor de adventsviering.
Hinke de Boer

Na de drukke en spannende periode rondom het sinterklaasfeest is er nu een moment
van rust te vinden bij onderstaande viering in de sfeer van Advent (= verwachting).
Vorig jaar en ook jaren daarvoor  hebben we zulke momenten  van rust gecreëerd.
Opnieuw willen wij u hierbij van harte uitnodigen.
Deze sfeervolle viering, in het schemeruur van de tweede advent zondag, is geschikt
voor kinderen vanaf peuterleeftijd. Jong en oud zijn van harte welkom. Het beeldrijke
spel wordt gespeeld door mensen in de leeftijd vanaf14 jaar.

Programma adventsviering
Samen op zoek naar het licht

Adventsviering voor jong en oud
met een adventsspel, muziek en zang

Zondag 9 december van 16.00 uur tot 17.00 uur
In de Kapel van de Christengemeenschap

Droevendal 9 te Leeuwarden

Graag vrijwillige bijdrage
Inlichtingen: Hinke de Boer 06 23 49 5505

Ik  ge loof  in  de  zon,
ook  wanneer  hi j  n iet  schi jnt .

Ik  ge loof  in  de  l iefde,
ook  wanneer  ik  haar  niet  voel .

Ik  ge loof  in  God,
ook  wanneer  hi j  zwjgt.

Inscriptie in een Keulse kelder,
waar joden zich verborgen voor de nazi’s.
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Werk in uitvoering

Uit het bestuur
Thea Meijer

Op maandagavond 26 november hielden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenavond. 
De opkomst was groot en de stemming opperbest... 
Vele punten kwamen aan de orde, zoals terugkijken en vooral vooruitkijken. Enkele
vacatures werden ingevuld, maar ministranten, schoonmakers, bestuursleden en kos-
ters worden nog gezocht, dus graag aanmeldingen bij het bestuur wie een kleine of
grote taak nog in overweging neemt. 
Duidelijkheid werd geboden na het open gesprek over hoe er in onze gemeente taken
overgedragen en ingevuld worden.  Vooraf  aan dit  gesprek hield Johannes een op-
maat, met veel humor…
Zoals vermeld op het beleidsplan heeft het bestuur nog heel wat onderwerpen op
haar lijstje staan, zoals de voortgang over de altaarschildering, waar in het nieuwe jaar
een groepje voor gevormd wordt om tot een uiteindelijk besluit en afronding te ko-
men. Ook wordt een plan gemaakt voor de verbouwing en verbetering van het keu-
kengedeelte. 
Het nieuwe kerkelijk jaar zien wij met veel plezier tegemoet. 
In het nieuwe jaar zal Luch Leeffers mijn taak als voorzitter overnemen. 

Losse eindjes

Afwezigheid Johannes Luijken:
16-18 januari deelname priesterinterne werkgroep in Berlijn,
31 januari-3 februari werkbezoek convent en gemeente in Praag,
4-6 februari deelname Nederlands-Vlaamse synode.

Gedurende deze dagen ben ik normaal bereikbaar. Email of Whatsapp gaan het snelst.
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Lessen van Sy lvanus

Weet  wie  Chr istus  i s  en maak  hem je  vr iend.
Want  hi j  i s  het  die  een getrouwe vr iend is .

Hi j  is  het  ook  die  God en leraar  i s .
Hi j  i s  het  die ,  God z i jnde,  mens werd  om jouwentwi l .

Hi j  i s  het  die  de  i jzeren  tral ies  en
de bronzen grendels  van de onderwereld  verbrak.

Hi j  is  het  die  iedere  hoogharti ge  ti ran neerhaalde.
Hi j  i s  het  die  z ichze lf  u i t  de  ketenen bevr i jde,

waarin  hi j  ges lagen was.
Hi j  verhief  de  armen uit  de  afgrond

en de bedroefden ui t  de  onderwereld .
Hi j  is  het  die  de  hovaardige  machten vernederde,

hi j  d ie  hovaardigheid  door
z i jn  neder igheid  te  schande  maakte,

hi j  d ie  de  krachtpatser  en de  snoever
omver wierp  door  z i jn  neder igheid,
hi j  d ie  ger ingschatt end neerhaalde
wat  men beschouwde  als  een eer ,

zodat  neder igheid  ui t  ( l iefde)  tot  God
mogel i jk  verheven kon worden.

In het algemeen zijn alle bijeenkomsten openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Het werk van De Christengemeenschap is alleen mogelijk door de financiële
en daadwerkelijke bijdragen van haar leden en belangstellenden.
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