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       Informatie van de kerkenraad 1 mei 2020 

 

Wie denkt er nog wel eens aan de preek van ds. Meertens op oudejaarsavond 2019? Het 

lijkt al weer zo lang geleden. We hebben nu wel wat anders aan ons hoofd. En toch is het 

de moeite waard nog eens even stil te staan bij het thema van deze preek: het lied van 

Dietrich Bonhoeffer met de titel Goede Machten en met name daarvan het laatste 

couplet. 

In  goede machten liefderijk geborgen 

Verwachten wij getroost  wat komen mag. 

God is met  ons des avonds en des morgens, 

Is zeker met ons elke nieuwe dag 

 

Diensten in de maand mei 

Onze gemeente volgt de maatregelen van de overheid en de adviezen van de 

Protestantse Kerk Nederland. In het laatste bericht dat wij ontvingen van de PKN,  staat 

dat wij in ieder geval tot 20 mei door moeten gaan met de huidige diensten. Dit betekent 

ook  -zoals al eerder gemeld-  dat de dienst op Hemelvaartsdag uitgezonden zal worden 

vanuit de Ontmoetingskerk.  

De dienst op Zideris gaat niet door.  

Intussen denkt kerkelijk Nederland na over de vraag hoe we straks kerkdiensten kunnen 

houden als we de 1 ½ meter in acht moeten nemen. Ook over de vraag naar de viering 

van het Heilig Avondmaal en de toediening van de doop moet worden nagedacht. 

De komende weken zullen ook wij ons voorbereiden op de vraag hoe de anderhalve 

meter samenleving voor de gemeente vorm kan krijgen als wij  weer mogen 

samenkomen. De opdracht voor ons allen is om een evenwicht te zoeken tussen onze 

wens om weer samen te komen, de zorg voor elkaar en de maatregelen die de overheid 

ons aanreikt.  

We weten dat ook wij als  gemeente staan voor een opgave voor wat inmiddels “het 

nieuwe normaal” gaat heten. Dat dit ook gevolgen zal  hebben voor veel activiteiten van 

de gemeente is duidelijk. 

Dienst zondag 3 mei 

Zondag 3 mei gaat ds. Meertens voor. 

Meditatie woensdag 6 mei 20.00 uur 

Dominee Juffer zal de meditatie verzorgen. 

Muziekgroep woensdag 6 mei 20.30 uur 

Aansluitend op de meditatie zal onze muziekgroep een aantal liederen zingen. Als u een 

lied graag wilt horen, schroom dan niet om dat aan te vragen via Froukje  van Haut: 

Froukjebrouwer82@hotmail.com of via de scriba. 

Kerkenraad wijkgemeente Rond de Cunerakerk 

mailto:Froukjebrouwer82@hotmail.com


2 
 

 

 

Gemeentegroeigroepen 

De gemeentegroeigroepen zijn in onze gemeente niet meer weg te denken. Ook in deze 

tijd vormen ze of kunnen ze een belangrijke schakel vormen in het gemeenteleven. 

Mochten er vragen of suggesties zijn die u graag wilt delen dan horen wij dat graag.. 

4 en 5 mei  

2020 zou het jaar zijn van herdenking van 75 jaar bevrijding van de Tweede 

Wereldoorlog. Heel veel voornemens om hierbij uitgebreid stil te staan en te vieren,  

kunnen niet gerealiseerd worden. Dat laat onverlet dat wij komende week gaan 

herdenken. Als gemeente denken we vooral aan onze oudere leden die de oorlog 

meemaakten.   

Bloemengroet 

Zoals u weet,  hebben we moeten besluiten om  de wekelijkse  bloemengroet van de 

gemeente op te schorten.  De bloemen werden bezorgd door gemeenteleden en voorzien 

van vele handtekeningen van gemeenteleden. Dat kan  nu even niet. Wat wel kan,  is 

een hartelijke groet sturen namens de gemeente. Dat zullen we vanaf nu iedere zondag 

gaan doen. We zullen dat ook in de zondagsbrief  vermelden. We roepen u  op om aan 

deze gemeenteleden ook een kaartje te sturen als teken van meeleven en bemoediging.  

Vacatures 

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar,  vraagt de kerkenraad uw aandacht voor de 

vacatures die per september 2020 in de kerkenraad ontstaan. Dit jaar is diaken Joke ten 

Seldam aftredend en niet herkiesbaar. Ook Atie Kuus is aftredend. Zij is ouderling en 

tevens scriba van de Algemene Kerkenraad. Atie is bereid een nieuwe termijn als 

ouderling te aanvaarden. Zij wil stoppen met het scribaat van de AK.  

Nieuwe ambtsdragers komen uit het midden van de gemeente. Wij doen een beroep op u 

om namen voor de vervulling van het ambt van diaken en het scribaat van de AK in te 

dienen bij de scriba vóór 15 mei 2020. Als u nadere informatie wilt, kunt u altijd  een 

beroep doen op iemand van de kerkenraad. 

Kerkenraadsleden die u kunt benaderen 

Ouderlingen voor het ouderenpastoraat 

Jorine Verburg( jorineverburg@gmail.com)   en Gerry Lodder (gerry-

lodder@hotmail.com)  

 

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  
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Met een hartelijke groet, 

Mineke Hardeman, voorzitter (mhardeman@planet.nl) 

Adrie Stoker, scriba (adstoker@casema.nl)  

 

Meditatie van ds. R. van Laar, uitgesproken woensdag 29 april 2020 

Schriftlezing: Marcus 6: 45-52 

45Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de 

overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. 

46Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 

47Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan 

land. 

48Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks 

vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het 

meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. 

49Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was 

en ze schreeuwden het uit. 

50Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan 

en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 

51Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van 

hun stuk gebracht. 

52Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze 

hardleers waren. 

 

Meditatie  

Blijf kalm, wees niet bang, ik ben het! Dat is het eerste wat Jezus zijn vrienden toeroept. 

Hij ziet de angst in hun ogen, de paniek. Hun schip dreigt onder te gaan in de golven. 

Maar Hij bezweert hen om te kalmeren. Rustig aan! Ik ben er! 

De discipelen waren het water opgegaan bij het vallen van de avond, de storm tegemoet. 

Maar dat wisten ze toen nog niet. De zee was spiegelglad. Goed weer om te varen. Maar 

het kan verkeren. Het weer was omgeslagen en ze moesten vechten tegen de wind en de 

golven, vechten voor hun leven. 

Gelukkig dat de Here Jezus hen tegemoet komt. Dat Hij de macht heeft om zijn vrienden 

te redden in de storm en dat Hij over woorden beschikt die hen tot rust brengen. Kalm 

aan, niet bang zijn, ik ben het! 

Dat zijn nu precies de woorden die wij vandaag graag horen. Juist omdat we wel bang 

zijn en niet kalm, juist omdat we ons zo alleen kunnen voelen. We worden echt beproefd 

als nooit tevoren. Ik denk aan de ouders die niet naar hun werk kunnen. Ik denk aan de 

kinderen die hun vriendjes op school en in het dagverblijf missen. Het zwaarst van alles 

is misschien wel dat we elkaar niet kunnen ontmoeten zoals we dat anders gewend 

waren. Zo heel gewoon.  

Kijk, dat doet wat met ons. Daarom spreekt dit verhaal van de discipelen in de storm op 

zee mij zo aan. Dat schip is een sprekend beeld van de toestand waarin de wereld 

verkeert. Storm en tegenwind, wie en wat kan ons redden? Mensen roepen om 

mondkapjes, om beschermende kleding, om een reddend medicijn.  
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Gelukkig mogen we in de gemeente van Jezus Christus weten dat we niet alleen zitten in 

het schip. De Here Jezus komt op ons toe en roept ons toe: blijf kalm, niet bang zijn, ik 

ben het! Als de vorst van Pasen wandelt hij over de zee en legt hij de wind het zwijgen 

op. Wees stil!  

De zee is in de bijbel het domein van de boze machten die huizen in de onderwereld. De 

zee is een monster dat mensen verslindt. Ik denk aan Jona die wordt opgeslokt. Aan 

Mozes die de zee opzij duwt zodat het bevrijde volk zijn toekomst tegemoet kan gaan. In 

de bijbel wordt gedroomd van een toekomst waarin de zee er niet meer zal zijn, geen 

ziektes, geen dood. 

Als de opgestane vorst van Pasen onderwerpt Jezus de zee. Die de dood overwon heerst 

over de machten. Maar de leerlingen zien Hem aan voor een spook. Wat een 

misverstand. Ze herkennen de meester niet. Ze hebben geen inzicht in wie hij werkelijk 

is.  

Heel herkenbaar. God lijkt ver weg. Je hebt van die dagen dat je denkt: Hij heeft ons 

verlaten. Wat merk je nu van God? Soms ben je zo ver gegaan dat je geen rekening 

meer met Hem houdt. Jammer, want dan heb je er geen erg in als Hij dan toch aan je 

verschijnt.  

Soms in kleine dingen. Een vriendelijk woord, een gebaar. Een lied dat aanspreekt, een 

woord dat binnen komt. Je veert op als Hij zelf je ziel bezoekt. Het kan je overkomen dat 

de mist zich oplost, dat je Hem ziet tussen de golven omdat Hij op je toekomt, in je 

donkerste uren en je toeroept: Wees kalm, ik ben het, niet bang zijn! Hij komt op je toe 

en dringt door tot in je hart. Waar geen virus doordringt regeert zijn vrede en maakt Hij 

alles stil. 

 

Gebed: 

Heer, wij danken u voor de trouw waarmee u naar ons omziet. Midden in de stormen van 

het leven klimt u bij ons aan boord, juist als het schip van de wereld dreigt te kapseizen. 

Blijf bij ons en leer ons in goede en kwade dagen u te volgen in een stil vertrouwen u te 

volgen. 

Amen. 

 

 

 


