
 

 

 

 

 

Op weg naar Pasen 

Op Pasen is er helaas geen eredienst in de gebruikelijke vorm. Helaas geen feestelijke 

dienst,  waarin we met elkaar onze Paasliederen zingen. Helaas geen dienst die we 

afsluiten met het gezamenlijk zingen van het ‘U zij de glorie’. In plaats daarvan een 

dienst met enkele gemeenteleden die thuis meegevierd kan worden. Juist in deze dagen 

merken velen hoe belangrijk het met elkaar samenkomen, het met elkaar zingen en 
bidden; de gemeenschap van de kerk is.  

De Paasdagen zullen door het uitgaansverbod ook een ander karakter hebben. Het is 

voor velen een tegenvaller en het kost niet weinig moeite het te moeten aanvaarden. 

Desondanks wenst de kerkenraad u allen goede Paasdagen.  

Aan het slot van het evangelie van Lukas staat dat Jezus zijn leerlingen meeneemt naar 

Bethanië. ‘Daar hief Hij zijn handen op en zegende Hij hen’, lezen we dan. Als gemeente 

van de Opgestane vertrouwen we erop dat we onder die opgeheven handen, de 
gebedshouding, leven, ook in deze vreemde periode.    

Geluid en beeld 

We kregen veel positieve reacties op de beeldverbinding die er nu is tijdens de eredienst 

in de Cunerakerk. Afgelopen zondag was de geluidverbinding nog niet optimaal. Daar is 

weer aan gewerkt.  

 

Omzien naar elkaar 

We hebben al een aantal keren kort stil gestaan bij de vraag hoe we in deze tijd als 

gemeente kunnen omzien naar elkaar. Er zijn verschillende initiatieven van bijvoorbeeld 

groeigroepen, er wordt volop gebakken door en voor leden en de jongeren vinden elkaar 

via allerlei media. 

We weten dat van ons allen ook gevraagd wordt om het vol te houden. Graag vragen we 

u nogmaals om ons te informeren als u ziet of hoort dat we iemand of een situatie over 

het hoofd zien.  

 

Een kerk voor iedereen 

Onze wijkgemeente voelt zich geroepen om kerk voor iedereen te zijn. We proberen dat 

onder meer door op verschillende manieren betrokken te zijn bij mensen met een 

beperking, veelal bewoners van Zideris. 

Wij weten dat voor velen van hen deze tijd extra zwaar is, omdat veel activiteiten 

gestopt zijn en bovenal dat er geen bezoek mogelijk is. De kerkdiensten die wij wilden 

houden,  moesten ook geannuleerd worden. 

Al vele jaren geven Eveline van Harten en Heleen Timmerman catechisatie voor een 

groep bewoners van Zideris. De feestdagen krijgen altijd extra aandacht. Ook daarvoor 

moest een andere vorm worden gezocht. Dezer dagen worden tasjes bezorgd met een 

verrassing voor de trouwe bezoekers van de catechisatie. 

 

 
  

     Kerkenraad wijkgemeente Rond de Cunerakerk 



 

 

 

 

Paaschallenge "wees niet bang", wie doet er mee?  

 
Op 2e Paasdag van 13.00 tot ongeveer 14:30 uur willen we met zoveel mogelijk 

mensen/gezinnen uit onze wijkgemeente samen de paaschallenge doen.  

Er is door de PKN een speciale corona-versie gemaakt, die vanuit huis gedaan kan 

worden.  

Er zijn spelleiders die u door het spel heen leiden. U krijgt van te voren de nodige 

informatie, er moeten 2 personen in uw huis aanwezig zijn om mee te kunnen spelen.  

Aanmelden is wel nodig, geef de personen die mee doen en 1 mobiel nummer van het 

gezin door aan Marrit de Bree 0613937828 of mail naar marrit.debree@kpnmail.nl  

   

Bezorgen  Paasgroet 

Afgelopen dagen hebben onze jongeren bij 80+ ers uit onze wijkgemeente de paasgroet 

bezorgd!  

Naast een kaart (gemaakt van tekeningen van kinderen van de kindernevendienst) 

hebben ze ook een plantje gebracht.  

Dank jullie wel jongelui dat jullie dit wilden doen!  

 

Rock Solid en Solid Friends 

Afgelopen donderdag heeft Rock Solid online clubavond gehouden, Solid Friends deed dat 

de week ervoor op vrijdag en de catechese werd op zondag online gegeven.  

 

Kindernevendienst 

Vanaf vandaag zal de kindernevendienst tijdens de eredienst op zondag tijdens het 

kindermoment een bijdrage leveren.  

 

Contact gewenst? 

Tijdens het jeugdwerkoverleg van afgelopen dinsdag hebben we ook nagedacht of er 

gezinnen, kinderen of jongeren zijn waar het in deze periode (extra) moeilijk loopt. Is dit 

bij u/jou het geval, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, misschien 

hebben we niet altijd een oplossing, maar meedenken willen we zeker. Benader ons ook 

gerust als u/jij iemand anders ziet waar u/jij zorgen over heeft.  

 

Examenkandidaten 

We zijn op zoek naar jongeren die dit jaar examen voortgezet onderwijs zouden doen. 

We hebben al een lijstje, maar willen dat graag compleet hebben. Ben jij 

examenkandidaat of weet je iemand? Geef het dan even aan ons door.  

 

Activiteiten jongerenwerker 

Anne Marieke spreekt samen met een aantal andere jeugdleiders uit de gemeente iedere 

doordeweekse avond de jongeren op Instagram 

https://instagram.com/together_fearless?igshid=18eo8al4qdoti of in houseparty.  

Ze is ook bezig met het schrijven van trainingen voor jeugdleiders, zodat die klaar liggen 

als we weer samen mogen komen.  

Verder is ze bezig met een onderzoek naar jongeren die afhaken en denkt en helpt ze 

mee in alle actuele jeugdzaken in het jeugdwerk.  

 

Hartelijke groeten en goede dagen gewenst van Anne-Marieke, Wim, Rene en Marrit  

rstoker@atagbenelux.com of marrit.debree@kpnmail.nl  

 

  

               Berichten van het  Jeugdwerk 
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Whatsappgroep: je bent uitgenodigd!! 

  

Binnen onze gemeente is een whatsapp groep actief, oorspronkelijk opgericht door een 

groep ouders die met elkaar contact wilden onderhouden. Nu is het een mooie verbinding 

tussen verschillende gemeenteleden. En vooral ook voor alle leeftijden! 

In de afgelopen weken hebben verschillende mensen zich hierbij aangesloten. De groep 

is een plaats waarin bemoediging gedeeld wordt, waarin de vraag om iets lekkers te 

bakken aan de orde komt, waarin links gedeeld worden naar toepasselijke liederen. 

Behalve berichten voor de gehele groep worden ook dikwijls persoonlijke berichten door 

gegeven. 

De beheerder van deze groep is Adriënne van Mijderwijk, zij wil je graag aan de lijst met 

deelnemers toevoegen. Haar telefoonnummer is 06 51 88 35 88. Stuur haar een appje 

en ze maakt de verbinding. 

 

 

Met een hartelijke groet,  

  

Ds. J. Meertens, 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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