
30 mei 2020 

 

 

Beste leden en belangstellenden van de Christengemeenschap Groningen, 

 

De komende maand worden in de maatschappij weer een aantal van de maatregelen om de 

verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen verder versoepeld. 

 

In de gemeente zijn we begonnen een aantal activiteiten weer op te pakken. Op de donderdag is er 

weer perikopengroep gehouden, vergezeld door koffie en thee. Hierbij houden we wel de 

aanbevolen 1,5 meter afstand aan. Omdat we beschikken over een voldoende grote 

gemeenteruimte, kunnen we ook weer andere bijeenkomsten houden. Zo is afgelopen zondag met 

een kleine groep deelnemers de schildercursus weer gehouden. In de komende periode zullen ook 

weer inhoudelijke avondbijeenkomsten worden ingeroosterd. Meer daarover in het komende 

gemeentebericht. 

 

De cultusruimte is nu ingericht met 15 stoelen op 1,5 meter afstand. Met die beperking zullen we de 

komende periode nog rekening moeten houden. 

Voor deelname aan de dienst graag aanmelden bij Wil Jurna (wjurna@outlook.com / 06-23600169), 

liefst vóór 18.00 uur op de dag voor de betreffende dienst.  

Bij méér dan plm. 12 aanmeldingen bieden we een extra dienst aan die 1 1/2  uur eerder wordt 

gehouden (dus 9.00 uur op zondag en 8.30 uur op donderdag). Er is voldoende gelegenheid voor 

iedereen die dat wil om op een gegeven dag de dienst bij te wonen. Wees dus niet te bescheiden! 

 

Bij deze diensten zal vooralsnog geen gemeentezang zijn en wordt nog geen individuele communie 

uitgereikt. Het blijft mogelijk om desgewenst (b.v. na een biechtsacrament) de communie na de 

dienst apart in de sacristie te ontvangen. Neemt u daarvoor a.u.b. vóór de dienst contact op met de 

priester. 

 

Ik hoop dat we de komende tijd na de dienst wat ervaringen kunnen uitwisselen over hoe in deze tijd 

de communie in de dienst ervaren wordt, ten aanzien van jezelf, van de gemeente en van de wereld. 

 

Verder is bij dit bericht een stukje gevoegd over het vernieuwde biechtsacrament in de 

Christengemeenschap (een gesprek hierover op zondag 3 mei heeft toen geen doorgang kunnen 

vinden), alsmede (op verzoek) een toespraak uit de dienst van 17 mei. 

 

Met hartelijke Pinkstergroet, 

 

Bart Hessen 

 


