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      Informatie van de kerkenraad 15 mei 2020 

Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan. 

Bovenstaande uitspraak is van de Belgische priester Phil Bosmans, die bekend werd door 

boekjes die ook in ons land graag gelezen worden. Het is een uitspraak die goed past in 

wat we corona-tijd zijn gaan noemen. Een tijd die je bijbels gesproken woestijntijd kunt 

noemen. Alle aardigheid die het leven normaal gesproken heeft, is weg. Leven met een 

minimum aan contacten en bijeenkomsten blijkt voor velen doods en dor als een 

woestijn. En wanneer er een eind aan die dorheid en doodsheid komt, is vooralsnog 

onbekend.  

We hebben geduld nodig. Paulus noemt geduld een gave van de Heilige Geest. Geduld is 

tegenslag, eenzaamheid, onzekerheid, dorheid kunnen dulden. Geduld is het onder lijden 

en verdriet uithouden. Geduld is de hoop niet opgeven. Met geduld kun je de woestijn 

van de coronatijd door. Dat geduld en een vleugje vreugde wensen we u en jullie allen 

toe. Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan. 

De lofzang gaande houden 

Een van de kerntaken van de gemeente is de lofzang gaande te houden. Dat kunnen we 

in deze tijd doen samen met gemeenteleden die ons iedere zondag voorzingen, begeleid 

door leden van de muziekgroep. We doen dat ook op woensdagavond aansluitend op de 
meditatie.  

Beeld en geluid zijn de lijnen waarmee de verbinding tot stand komt. Het lijkt inmiddels 

zo vanzelfsprekend dat er iedere keer weer mensen klaar staan om het voor de 

gemeente mogelijk te maken. Wij willen graag allen die in deze tijd hun steentje 
bijdragen hartelijk danken. 

Vacatures 

Om het groepje gemeenteleden dat beeld en geluid tijdens de diensten verzorgt  te 

ontlasten, doen wij hierbij een oproep voor hulp. Wie stelt zich beschikbaar om het 

beeld- en geluidsteam te versterken? (Voor een “opleiding” wordt gezorgd). 

Ook in het kosterteam zijn vacatures. Hopelijk zijn er gemeenteleden die het kosterteam 
willen versterken.  

Komende diensten 

Zondag 17 mei 2020 10.15 uur voorganger ds. Meertens 

Woensdag 20 mei 2020 20.00 uur 

De meditatie op woensdagavond wordt verzorgd door ds. Van Laar.  

Woensdag 20 mei 2020 20.30 uur 

Aansluitend aan de meditatie zal er weer gezongen worden door de muziekgroep. 

U kunt een lied aanvragen via Froukje van Haut:  froukjebrouwer82@hotmail.com 

          

Kerkenraad wijkgemeente Rond de Cunerakerk 

mailto:froukjebrouwer82@hotmail.com
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          Hemelvaartsdag Donderdag 21 mei 2020 10.00 uur  

Gezamenlijke dienst met wijkgemeente Ontmoetingskerk. Voorgangster Maaike de 

Goei. (Via kerkdienst gemist Ontmoetingskerk) 

Dank 

Voor alle mails en kaarten vanuit de gemeente naar aanleiding van het overlijden van 

mijn moeder wil ik u vriendelijk danken. Voor wat een kleinigheid leek, moest mijn 

moeder worden opgenomen in het ziekenhuis. Helaas is ze daar ruim twee weken later 

overleden. Door de beperkingen in coronatijd was het afscheid anders dan gewoon maar 

toch ook goed. ‘Ze heeft ons de weg naar de Heiland gewezen’, zei mijn broer in zijn 

dankwoord bij de begrafenis. Het meeleven vanuit de gemeente heeft ons goed gedaan. 

 

Mede namens Zwenny, Erlinde, Bram, Rachel en Floris vriendelijk dank ervoor. 

J.Meertens 
 

Hoe lang nog? 

Als kerkenraad volgen we nauwgezet de richtlijnen van de overheid en de adviezen van 

de landelijk kerk. We bereiden ons voor op de mogelijkheid om vanaf 1 juli diensten voor 

maximaal 100 leden te houden. Daar komt het nodige bij kijken, zoals vragen rond de 
plaatsen, de route in de kerk, hygiëne, mogelijkheden van kindernevendienst en oppas. 

Ook in de kerkelijke gemeente is het denken in protocollen binnen gekomen.  We zijn 

gewend aan liturgie of orde van diensten, maar protocollen verbind je niet onmiddellijk 

met de kerkdienst. Toch wordt van ons verwacht dat we  die aan de hand van de 

landelijke voorstellen gaan maken.  

De landelijke kerk heeft afgelopen week een protocol van vele bladzijden het licht doen 

zien met een scala aan aanwijzingen en richtlijnen die we in acht moeten nemen bij het 
houden van erediensten. Dat zal nog het nodige gepuzzel met zich meebrengen.  

Omdat zowel de wijkgemeente Bethel als onze gemeente in de Cunerakerk erediensten 

hebben, zullen we dat in nauwe afstemming doen. Zodra er meer duidelijkheid is laten 

we dit weten. 

Financiële gevolgen van de crisis 

Als gemeente zijn we ons bewust van de vele gevolgen die de huidige crisis heeft. Crisis 

zo staat in het woordenboek is een ernstige noodsituatie met vergaande gevolgen. Een 

geheel stelsel kan worden verstoord. Voor nogal wat mensen betekent dit verlies van 

werk en inkomen. We kijken naar de overheid voor maatregelen. Echter ook de kerk kan 

via het werk van de diaconie steun bieden waar nodig en mogelijk. Misschien schrikt het 

woord diaconie af: echter diaconie is niets anders dan dienen. Hoe kunnen we in de 

gemeente er beter voor elkaar zijn dan door elkaar te dienen. Schroom dus niet om met 
de diaconie contact op te nemen. 

VANUIT DE GEMEENTE 

We brengen al weken geen bloemengroet meer naar mensen die daarvoor in aanmerking 

komen. 

Vandaag sturen we een kaart als groet en/of bemoediging namens de wijkgemeente 

Rond de Cunerakerk naar: 
Marlies van den Bergh, De Savornin Lohmanstraat 12, 6702 BP  Wageningen 

Koor  

Er is een gemeentekoor-op-afstand van start gegaan! Iedereen neemt zingend vanuit 

eigen huis het lied 'Glorie aan God' op, waarna alle individuele filmpjes door Marloes 

Oosterhoff tot één gemeentezang wordt gemaakt. Het is zo mooi als heel veel mensen uit 
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de gemeente meedoen, zodat we een echt samenzang kunnen nabootsen. En dan maakt 

het niet uit of je prachtig kunt zingen, wijs kunt houden, wat dan ook... iedereen hoort 

erbij. Doen jullie ook mee? 

Enkele aandachtspunten op rij die ervoor zorgen dat het zo'n mooi mogelijk geheel 

wordt. We kunnen ons voorstellen dat het voor sommigen een uitdaging is, bel ons 

gerust op onderstaand nummer zodat we assistentie op afstand kunnen leveren. 

- Open het filmpje via laptop  (https://photos.app.goo.gl/ajvv8r5fd3MFaZuv5).  

- Luister en oefen het zingen een paar keer alvorens het op te nemen. 

- De tekst van het lied is te vinden via https://www.sela.nl/liederen/135/glorie-aan-

god.html.  

- Zorg voor een zo egaal mogelijke achtergrond (niet heel veel spullen of bewegingen in 

de achtergrond) 

- Probeer het filmpje in een zo stil mogelijk ruimte op te nemen. 

- Gebruik oordopjes of een koptelefoon om het geluid van het geluidsbestand te horen. 

Dit is belangrijk omdat de begeleidende partij niet te horen mag zijn op de opname. 

Wanneer het lied met een groter gezin wordt gezongen kan ervoor worden gekozen dat 

één persoon de oordopjes in heeft en dat deze persoon de maat aangeeft zodat iedereen 

met haar/hem meezingt.  

- Film jezelf wanneer je het lied meezingt met de begeleiding. Gebruik daarvoor de 

camera op een telefoon (maakt niet uit welke type telefoon dit is) die niet wordt gebruikt 

voor het afspelen van een geluidsfragment. Zet deze camera in een selfie-stand (zodat je 

jezelf kan zien).  

- Probeer het ritme van de begeleiding aan te houden en heb vooral veel plezier in het 

zingen!  

- Stuur je/jullie filmpje vóór 19 mei naar 06 17419040 (Lina's nummer).  

We zien jullie filmpjes en/of eventuele vragen voor assistentie op afstand tegemoet.  

Hartelijke groet,  Harm en Lina Rijksen 

Communicatie app van Wijkgemeente Rond de Cunerakerk 

Vorige week hebben we onderstaand bericht over de gemeenteapp ook geplaatst. We 

nemen het nog een keer op, omdat deze app een belangrijk en makkelijk te gebruiken 

communicatiemiddel is. Alle informatie over de wijkgemeente heb je in één keer bij de 

hand.  Wij moedigen u/jullie aan hier gebruik van te maken. 

Zoals meermaals aangekondigd, zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met de 

inrichting van een communicatie app. Chrch is een app die lokale kerken en 

andere christelijke gemeenschappen ondersteunt. Met de app heeft u veel 

informatie over onze wijkgemeente binnen handbereik. 

Na weken van inrichten en testen is het wat ons betreft gereed voor live-gang. 

Hieronder een aantal functionaliteiten waar de app momenteel in voorziet. 

- Preekrooster 

- Leden die ook actief zijn op de app (met foto en adresgegevens) 

- Een prikbord, hier kunnen gemeenteleden teksten/foto’s met elkaar delen 

- De zondagsbrief 

- Een kopje met nieuws van de kerkenraad waarin zaken met de gemeente 

gedeeld worden 

https://photos.app.goo.gl/ajvv8r5fd3MFaZuv5
https://www.sela.nl/liederen/135/glorie-aan-god.html
https://www.sela.nl/liederen/135/glorie-aan-god.html
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- Een link naar het platform “kerkdienst gemist” waar de diensten meegeluisterd 

kunnen worden. 

- Tevens staat een groot deel van onze gemeentegids online 

Deze app is nadrukkelijk niet bedoeld om de andere zaken als; de zondagsbrief, 

de website of de Onderweg te vervangen. Het is een aanvulling op deze 

communicatiemiddelen. 

Hoe installeer ik de app op mijn  telefoon/tablet? 

1) ga naar de appstore (als je een IPhone hebt) of Google Play (in geval van een 

Android telefoon) 

2) zoek de app Chrch op het logo is de volgende: 

 

3) zoek onze kerk op in de app. Je kunt deze vinden op de zoekfunctie, 

“Cunerakerk” of “Rond de Cunera”. 

(Zit u per ongeluk bij de verkeerde kerk, kies dan voor de functionaliteit; andere 

kerk kiezen.) 

4) Vul uw gegevens in, het liefst zo compleet mogelijk.  

5) U bent nu zichtbaar als Gast in de database, de beheerder kan nu beoordelen 

of u een gemeentelid bent en u toegang geven tot de app. Dit kan een dag/ 

enkele dagen duren.  

Meditatie uitgesproken door ds Jumelet 13 mei 2020 

Evangelie-Johannes 16,5-15 (14a) 

“ … DIE ZAL MIJ VERHEERLIJKEN …” 

HOE STIL WORDT HET: JEZUS GAAT 

Vindt u het ook niet dat het wel heel stil is geworden? Apart-stil, ongewoon-stil, anders-stil. Stilte 

roept ook voor veel mensen eenzaamheid op; je zult maar alleen in je huis, in je kamer waar dan 

ook verblijven; dagen, weken dat je minimaal mensen ontmoet en ziet. Neen die stilte ligt ons 

mensen niet zo. Niet dat we dan van de weersomstuit veel lawaai om ons heen zouden willen 

hebben. Maar die stilte is ook heel wat. Binnenkort –ja met acht dagen al- vieren we als Kerk van 

Jezus Christus de Hemelvaart van onze Here. Hij gáát! Ja, Hij en niemand anders. Zijn discipelen 

hebben Hem zien gaan, met hun eigen ogen en zij vertellen, beter gezegd: zij verkondigen Jezus’ 

gaan naar en in de hemel als Evangelie: Goede/blijde boodschap. Maar Jezus is wel gegaan. 

Menselijk gesproken: Jezus laat wel een grote, een immens-grote stilte achter. En dat kunnen we 

nu werkelijk niet er-bij hebben. Het is al zo stil, en nu nog de harde boodschap er bij: ook Jezus is 

weg! Wég van Zijn discipelen, wég van Zijn Kerk! Weet u dat het Evangelie verrassend anders 

spreekt? Terwijl Jezus gaat, heft Hij Zijn handen zegenend over Zijn discipelen, de Kerk …  

“Al zegenend gaat Hij”i 

En die discipelen? Ach laat Lukas het maar zeggen (hij heeft het allemaal opgeschreven, voor 

ons).“En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de 

tempel, lovende God”. In hun reacties niets van verdriet, niets van uitingen zoals: Hij laat ons aan 

onszelf over, of: Hij is weg, ver weg. Het tegendeel: de stilte wordt gevuld met het zingen van de 

lof van God. Zoals het Evangelie begint met de komst van Jezus op de aarde –begeleid met de lof 

Gods uit ontelbaar veel engelenmonden, zo ook na Jezus’ gaan naar de hemel: de Kerk zingt: 

“geloofd zij God met diepst’ ontzag …”. Is dit niet hét medicijn in de stilte van het nu, want Corona 

legt ons zo veel beperkingen op en brengt ons tot stil-zwijgen: de lof van God gaande houden! 

JEZUS EN DE GEEST, DE GEEST EN JEZUS 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.hgpknwaddinxveen.nl/wijkgemeenten/de-morgenster/chrch-app&psig=AOvVaw1yxSA6JatxWzcef8gSpdRT&ust=1588322309096000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj56uzfj-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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… want Jezus is hier en Hij blijft bij ons, mét ons! 

Zo heeft Hij Zelf dit gezegd, alvorens te gaan. Hij gaat en Hij blijft, dit is Jezus ten voeten uit. 

‘Gaan en tegelijk blijven’ is bij mensen onmogelijk., maar bij God is dit mogelijk. Wij zijn getuigen 

van het gesprek tussen Jezus en Zijn discipelkring (opgetekend in het Evg.-Johs. 16). Jezus 

spreekt va Zijn “heengaan”, maar méér van Zijn “blijven”. Jezus, spreekt van Zijn Geest; in dit 

verband noemt Hij de Geest “de Trooster”.  Dit is kenmerkend voor onze God en Here: wanneer 

het spannend wordt in het leven van Zijn Kerk en Gemeente, dan komt de Trooster ter sprake, 

Góds eigen Trooster! Hoe “troost” de Hl. Geest de Kerk en de individuele gelovige? Jezus zegt: “ Hij 

[de Heilige Geest] zal Mij verheerlijken”. Ook met deze woorden is feitelijk het totale Evangelie 

samengevat. Wat God ons mensen te zeggen, te geven heeft  is hiermee gezegd: JEZUS! Enkel en 

alleen Jezus! Hij centraal. Hij in het midden. Op Hem al de aandacht! Richting Hem: “geloof, hoop 

en liefde”! Ons geloof, onze hoop en onze liefde! Hoe komen wij tot die hoogte, hoe komen wij tot 

die werkelijkheid?  Laat Jezus dit maar zeggen, ons daarin onderwijzen: “de Geest, Hij, Hij brengt 

u bij Jezus”.  Want de Geest zegt: “Jezus, Hij!, bij Hem moet u zijn én blijven!”. 

VERHEERLIJKEN 

“Hij [de Geest] zal Mij verheerlijken” zegt Jezus tot Zijn discipelen. “Verheerlijken”  dit werkwoord 

geeft helder aan wat de Geest doet: Hij stelt Jezus heerlijk voor. In Jezus is “de heerlijkheid van 

God” aanwezig. In Jezus is zo veel van de hemelse heerlijkheid te vinden. En dat op deze aarde! En 

dat bij ons mensen! Ook vandaag! Ook in onze situatie, die met regelmaat niet zo veel heeft van 

Gods hemelse heerlijkheid. Kijk eens in de vluchtelingenkampen, ménsen, mensen zoals wij met 

amper middelen om te blijven bestaan, van armoede in slaap gevallen, niet wetend hoe het 

morgen moet (terwijl het vandaag al enkel armoede en uitzichtloosheid was). En om het wat 

dichter bij huis te zoeken: de IC-afdelingen in de verschillende ziekenhuizen: happen naar adem, 

vaak met het sterven als consequentie en dan geen geliefden rondom het bed.  Niet veel te 

ontdekken van Gods hemelse heerlijkheid.  En toch: het is er wel degelijk! Daar waar Jezus is. Dat 

is daar waar de Heilige Geest aan het werk is. Waar mensen, met minimale woorden en soms met 

kleine gebaren en wenken iets van Jezus laten zien en merken. Daar is de Geest aan het werk om 

“Jezus te verheerlijken”. Voor de Geest zijn er geen grenzen. Gezondheids- en levensbescherming 

(mondkapjes) heeft Hij niet nodig. Voor dit is Hij immuun. Dat is Hij niet voor de mens, voor welke 

mens dan ook: In het leven van ieder mens wil Hij “Jezus verheerlijken”. Dat die door de Geest 

aangeraakte mensen het niet laten kunnen tot Jezus te gaan en bij Hem te blijven.  Door en in de 

Geest van God is Jezus de Blijvende op de aarde. We zijn niet zonder, maar met Hem. Zijn 

Hemelvaart is voor ons – mensen van Gods Kerk op de aarde - geen scheiding geworden, maar 

juist een inniger band geworden met Hem. We vieren dit jaar de Kerkelijke Feesten anders. Maar 

daarmee en daarom zijn deze Feesten Gods niet anders geworden. Ze blijven dezelfde, met 

dezelfde Inhoud: God en Zijn werk! Werk voor ons, aan ons en in ons. Al is de feestvreugde 

noodgedwongen anders, minder uitbundig, minder zichtbaar, in ons hart is het wel degelijk feest, 

want: “de Geest van God verheerlijkt Jezus Christus”.  En die werkelijkheid kan door niemand, 

door niets worden tegengehouden. AMEN. 

1 Lukas 24, 50 e.v.  

 

Kerkenraadsleden die u kunt benaderen 

Ouderlingen voor het ouderenpastoraat 

Jorine Verburg( jorineverburg@gmail.com) tel: 0317 356770 en Gerry Lodder (gerry-

lodder@hotmail.com) tel: 0317 616600 

Jeugdambtsdragers 

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

wimvanblijderveen@hotmail.com  

Wijkouderlingen 

Via Gerda van Beek  gerdavbeek@hotmail.com 

Diakenen 

Via Joke ten Seldam j.t.seldam@gmail.com  

mailto:jorineverburg@gmail.com
mailto:gerry-lodder@hotmail.com
mailto:gerry-lodder@hotmail.com
mailto:rstoker@atagbenelux.com
mailto:marrit.debree@kpnmail.nl
mailto:wimvanblijderveen@hotmail.com
mailto:gerdavbeek@hotmail.com
mailto:j.t.seldam@gmail.com
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Met een hartelijke groet, 

Mineke Hardeman, voorzitter (mhardeman@planet.nl) 

Ds. J. Meertens, predikant: (dsjanmeertens@gmail.com ) 

Adrie Stoker, scriba (adstoker@casema.nl)   
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