
 

 

Kerkenraad wijkgemeente Rond de Cunerakerk 

Algemeen 

De maatregelen van de overheid zijn van kracht tot en met 28 april. Dat betekent voor 

onze gemeente dat de zondagse erediensten diensten doorgaan zoals eerder gemeld: 

naast de predikant een ouderling, enkele mensen die zingen en de koster.  Voorlopig 

geen avonddiensten. We houden ons aan de adviezen van de Protestantse Kerk 

Nederland.  

Elke woensdagavond  wordt om 20.00 uur vanuit de Cunerakerk een meditatie 

uitgezonden, die beurtelings wordt verzorgd door de predikanten ds. Jumelet, ds. Van 

Laar en ds. Juffer. Wij zijn blij met hun spontane medewerking aan deze activiteit. 

We hebben begrip voor leden die graag meer betrokkenheid zouden willen. Dat kan niet 

tijdens de dienst,  maar er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit op een andere 

manier vorm te geven. 

Liturgie 

Voortaan zal op de website in de kolom “Kerkdiensten” een link worden geplaatst die 

leidt naar de volledige liturgie, waarin al de te zingen liederen helemaal worden 

afgedrukt. Ook het werkblad voor de tieners vindt u hier. 

Diensten  

Door een technische storing kon de dienst afgelopen zondag niet om 10.15 uur beginnen. 

We gaan ervan uit dat de problemen a.s. zondag zijn opgelost. 

Op 5  april;  de dienst van Palmpasen,  gaat ds. Meertens voor. 

Op Witte Donderdag 9 april wordt via “kerkdienst gemist” om   19.30  uur een opname 

van de passiecantate uitgezonden die enkele jaren geleden in de Cunerakerk is 

uitgevoerd. Het Cunerakoor onder leiding van Henk de Graaff werkte aan deze cantate 

mee. De  teksten  zijn beschikbaar via de website, de zondagsbrief of de email  

Goede Vrijdag dienst om  20. 00 uur  waarin ds. Meertens voorgaat.  In deze dienst 

wordt geen Heilig Avondmaal gevierd. De kerkenraad vindt dat het delen van het ene 

brood en van de ene drank niet virtueel valt op te roepen. Je hebt er de gemeenschap bij 

nodig, die tastbaar en fysiek werkelijk is.  

De dienst op 1e Paasdag (12 april) wordt nog verder voorbereid. Ds. Meertens zal 

voorgaan. 

Komende vrijdag zullen de voorzieningen die nodig zijn om de diensten ook via de 

webcam uit te zenden,  worden getroffen. We hopen op 5 april de kerkdienst met beeld 

en geluid te kunnen uitzenden. 

De kindernevendienst is een onlosmakelijk onderdeel van onze gemeente dat we niet 

willen missen. Ook hier geldt dat er gezocht wordt naar alternatieven. De leiding van de 

kindernevendienst is hiermee aan de slag. Voor de tieners wordt een werkblad 

toegevoegd aan de zondagsbrief/liturgie. 

Activiteiten, omzien naar elkaar 

Er zijn in de afgelopen weken verschillende initiatieven genomen in de gemeente. Graag 

willen we die met u delen: 

 Dagelijkse ontmoeting van een groep jongeren via Instagram 

 Verschillende gemeenteleden hebben iets lekkers gemaakt voor oudere leden 



 

 

 Onderlinge contacten van gemeentegroeigroepen waarin het gesprek en 

bemoediging centraal staan 

 Via telefoon en app allerlei contacten 

Er zijn mogelijk veel meer initiatieven, wij nodigen u uit deze aan de kerkenraad kenbaar 

te maken zodat wij die ook kunnen delen. (Zie voor email/telefoon onderaan dit bericht.) 

Informatie en communicatie is in deze tijd heel belangrijk. We gebruiken een paar media 

maar er is nog veel meer mogelijk. Er is een church app die hopelijk op korte termijn  

gebruikt kan worden. 

We weten ook dat niet alle leden toegang hebben tot de sociale media. We hopen dat we 

met elkaar toch zo veel mogelijk mensen zullen bereiken. Daartoe doen we een beroep 

op u allen. 

De kerkenraad heeft afgelopen woensdag een Skype bijeenkomst gehad. Deze werd door 

ds. Meertens geopend met een gebed dat we onderstaand graag met u willen delen. 

Julian van Norwich was een Engelse mystica die leefde van het midden 

van de 14e eeuw tot het begin van de 15e eeuw. Als kind maakte ze de 

Zwarte Dood mee en ze groeide op in een land dat geplaagd werd door 

ziektes en volksopstanden. Ook Julian ontkwam niet aan ziekte. Op 30-

jarige leeftijd stierf zij hierdoor bijna. Ze was zo ver heen dat ze het 

laatste oliesel ontving, maar op dit dieptepunt van haar ziekte had ze een 

ontmoeting met God. Ze zag zijn onmetelijke liefde voor de mens. Julian 

genas van haar ziekte Hierna bracht ze de rest van haar leven door als 

kluizenares in een cel bij de St.Julianskerk in de stad Norwich. Ze leefde 

er in afsluiting van de rest van de samenleving en overdacht de liefde van 

God, alleen in quarantaine. Van haar is het volgende gebed. 

In U, almachtige Vader, hebben wij onze bewaring en onze 
vreugde. 

In u, Christus, hebben we ons herstel en onze redding. 

U bent onze moeder, broeder, en Redder. In U, onze Heer de 
Heilige Geest, is wonderlijke en overvloedige genade. 

U bent onze kleding; met liefde bekleedt U ons en omarmt u ons. 

U bent het die ons maakt, ons liefheeft en ons behoudt. 

Leer ons te geloven dat door Uw genade alles goed zal komen, en 
alles zal goed komen, en alles op aarde zal goed komen.  

Amen 

De kerkenraad wenst u alle goeds en bovenal Gods nabijheid in deze 

bijzondere dagen.  

Mineke Hardeman, voorzitter    Adrie Stoker, scriba 

Reacties op deze informatie kunnen gericht worden aan de scriba: 

Adrie Stoker 

Adstoker@casema.nl  telefoon: 06 406 82 744  
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