
 

 

 
De Christengemeenschap 

De Kristenmienskip  
programma en agenda maart, april, mei 2023 

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 altijd te vinden.  

Van het convent 
We hopen dat eind april een tweede voltijds geestelijke naar het Noorden kan worden uitgezonden. Om ruimte te 
maken voor inreis en inwerken van de nieuwe collega wordt ook voor het komende kwartaal voor de drie 
noordelijke gemeenten, Leeuwarden, Groningen en Meppel, het aangepaste dienstrooster gebruikt. 

Lopend dienstenrooster 
Diensten in de weekeinden: 
In het tweede weekeinde van de maand wordt de dienst van zondag verplaatst naar de voorafgaande zaterdag. 
In het vierde weekeinde van de maand blijft de dienst op zondag. Dit zal ook steeds de dag zijn waarop de dienst 
voor de kinderen gehouden zal worden. 
Diensten op de weekdagen 
De diensten die eerder op de donderdag worden gehouden worden verplaatst naar de woensdagen. Ook zal het 
ritme van deze diensten wat wisselend zijn. Raadpleeg dus altijd de agenda! 
Zie ook hieronder bij “Diensten en activiteiten in de Stille Week en met Pasen” en “Diensten en activiteiten rond 
Hemelvaart en Pinksteren” 
 
N.B.: 
In het 5e weekeinde van april is er een extra mensenwijdingsdienst op zaterdag 29 april. 
 
De dienst van zaterdag 13 mei komt te vervallen en wordt vervangen door een dienst op de zaterdag een week 
daarvóór, zaterdag 6 mei. 
 

Wijzigingen in de vertaling van de mensenwijdingsdienst 
Met regelmaat wordt in de synode aandacht besteed aan de Nederlandse vertaling van de teksten van de 
sacramenten en rituelen. Is de vertaling een goede en begrijpelijke weergave van wat er in de (oorspronkelijk in 
het Duits gegeven) rituaaltekst staat? Een “vertaalronde” loopt over meerdere jaren van zorgvuldige afweging. 
Per 2 april (Palmzondag) gaat een aantal aanpassingen in de tekst van de mensenwijdingsdienst klinken. Dit betreft 
het weglaten van overbodige komma’s, het vervangen van genitieven (“der”) en de herformulering van enkele 
begrippen. In de gemeente zal een en ander worden toegelicht. 

Diensten en activiteiten in de Stille Week en met Pasen 
In de Stille Week zijn er twee diensten: op maandag 3 april en donderdag 6 april. Na de mensenwijdingsdienst is er 
gelegenheid om in gesprek te gaan rond het thema “Het oord van ons hart”. 



 

 

 
Op Goede Vrijdag, 7 april is er om 15.00 uur een gemeenteviering waarin het Lijdensevangelie volgens Lukas wordt 
gelezen. 
 
Op Eerste Paasdag, zondag 9 april, is er om 9.00 uur de Paasgrot voor kinderen 
 
Op Tweede Paasdag, maandag 10 april,  is er de mensenwijdingsdienst, gevolgd door een feestelijke Paas-potluck. 
Hierbij kan iedereen mede het menu bepalen door voor de anderen iets lekker meenemen 

Diensten en activiteiten rond Hemelvaart en Pinksteren 
Er is geen dienst op Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei), maar wel op Hemelvaartszondag, zondag 21 mei. 
 
Op eerste Pinksterdag, zondag 28 mei is er de Pinksterdienst voor kinderen (met de Pinksterhymne), gevolgd door 
de mensenwijdingsdienst en gelegenheid tot een feestelijk Pinkstersamenzijn. 

AGENDA  
 Zondag 

N.B. 
Zomertijd! 

26 maart 9.00 
9.45 

10.30 
12.00 

Verhaal voor de kinderen 
Zondagsdienst voor de kinderen 
Mensenwijdingsdienst 
Huwelijkswijding 

Johannes 8 1-12 

 Maandag 27 maart 19.30 Gebeds-en stiltemoment    
 Dinsdag 28 maart 10.00 Ledenvergadering    
 Woensdag 29 maart  geen dienst    
Stille Week Zondag 2 april  geen dienst Mattheüs 21 1-11 
 Maandag 3 april 9.30 

10.45 
19.30 

Mensenwijdingsdienst 
Het oord van ons hart 
Gebeds-en stiltemoment 

Markus 11 12-
19 

 Dinsdag 4 april  geen dienst Mattheüs 22 15-
40 

 Woensdag 5 april  geen dienst Markus 14 3-11 
 Donderdag 6 april 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Het oord van ons hart 

Lukas 23 13-
32 

 Vrijdag 7 april  
15.00 

geen dienst (Goede Vrijdag) 
Lezing Lijdensevangelie Lukas 

Johannes 19 1-15 

 Zaterdag 8 april  geen dienst Johannes 19 16-
42 

Paastijd Zondag 9 april 9.00 Paasgrot voor kinderen Markus 16  
 Maandag 10 april 10.30 

aansl 
19.30 

Mensenwijdingsdienst (2e Pd.) 
Paas-potluck 
Gebeds-en stiltemoment 

   

 Woensdag 12 april 9.30 
10.45 

Mensenwijdingsdienst 
Perikopengespreksgroep 

   

 Zondag 16 april  geen dienst Johannes 20 10-
29 

 Maandag 17 april 19.30 Gebeds-en stiltemoment    
 Dinsdag 18 april 10.00 Gemeenteraad    
 Woensdag 19 april  geen dienst    
 Zondag 23 april 9.00 

9.45 
Verhaal voor de kinderen 
Zondagsdienst voor de kinderen 

Johannes 10 1-21 



 

 

 
10.30 
11.45 

Mensenwijdingsdienst 
Ontmoeting en gesprek 

 Maandag 24 april 19.30 Gebeds-en stiltemoment    
 Woensdag 26 april  geen dienst    
 Zaterdag 29 april 

(!) 
10.30 
11.45 

Mensenwijdingsdienst 
Ontmoeting en gesprek 

Johannes 15 1-27 

 Zondag 30 april  geen dienst    
 Maandag 1 mei 19.30 Gebeds-en stiltemoment    
 Woensdag 3 mei  geen dienst    
 Zaterdag 6 mei (!) 10.30 

11.45 
Mensenwijdingsdienst 
Ontmoeting en gesprek 

Johannes 16 1-33 

 Zondag 7 mei  geen dienst    
 Maandag 8 mei 19.30 Gebeds-en stiltemoment    
 Woensdag 10 mei 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Perikopengespreksgroep 

   

 Zaterdag 13 mei (!)  geen dienst    
 Zondag 14 mei  geen dienst Johannes 14 1-31 
 Maandag 15 mei 19.30 Gebeds-en stiltemoment    
 Woensdag 17 mei  geen dienst    
Hemelvaart Donderdag 18 mei  geen dienst (Hemelvaartsdag) Johannes 16 23-

33 
 Zondag 21 mei 10.30 

11.45 
Mensenwijdingsdienst 
Ontmoeting en gesprek 

   

 Maandag 22 mei 19.30 Gebeds-en stiltemoment    
 Woensdag 24 mei  geen dienst    
Pinksteren Zondag 28 mei 9.00 

9.45 
 

10.30 
11.45 

Verhaal voor de kinderen 
Pnksterdienstdienst voor de 
kinderen 
Mensenwijdingsdienst 
Feestelijke pinkstersamenzijn 

Johannes 14 23-
31 

 Maandag 30 mei 19.30 Gebeds-en stiltemoment    
Trinitarisch Woensdag 31 mei 9.30 

10.45 
Mensenwijdingsdienst 
Perikopengespreksgroep 

Johannes 3 1-21 

 Zondag 4 juni  geen dienst    
 Woensdag 7 juni  geen dienst    
 Zaterdag 10 juni 10.30 

11.45 
Mensenwijdingsdienst 
Ontmoeting en gesprek 

Johannes 4 1-26 

 Zondag 11 juni  geen dienst    
 Maandag 12 juni 19.30 Gebeds-en stiltemoment    

 

Cultische feesttijden 
Lijdenstijd van zondag 12 maart t/m zaterdag 8 april 
Paastijd van zondag 9 april t/m woensdag 17 mei 
Hemelvaartstijd van donderdag 18 mei t/m zaterdag 27 mei 



 

 

Pinksteren 28, 29 en 30 mei 
Trinitarisch Van woensdag 31 mei t/m vrijdag 23 juni 

  

 

Liederen in de mensenwijdingsdienst        
Tijd:  Na het offer:  Nr. Na de communie:  Nr. 

Lijdenstijd Wees ons nabij, o Heer  Dood noch leven  
Paastijd Verrezen is de Heer  Te midden van ons  
Hemelvaartstijd Tot de hoogten  God is liefde  
Pinksteren Wij hebben niet ontvangen  God is liefde  
Trinitarisch Groot en vol wonderen  De God van de vrede  

 

Verhalen en zondagsdienst voor de kinderen  
Voor vragen en info:  
Hinke de Boer: 06 23495505 ( telefoon en Whatsapp)  of op haar vaste lijn 0511 - 432 009 
Hinke heeft een WhatsApp groep waarmee je altijd op de hoogte blijft van alle activiteiten voor kinderen.  
Aanmelden op deze groep bij haar.  
Zingen in de zondagsdienst voor de kinderen: ook de liederen worden per Whatsapp bekend gemaakt 

 

priester 
Bart Hessen 
Contact: 
E-mail: b.hessen@christengemeenschap.nl  
Telefoon:  06-21638394 / 05946-59558 
Geen WhatsApp 

 
   
 


