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Informatie van de kerkenraad 8 mei 2020 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  

Dit is een deel uit het lied dat woensdag 6 mei  klonk in de Cunerakerk, gezongen door 

leden van de muziekgroep. Aansluitend aan de wekelijkse meditatie wordt er nu 

gezongen. De liederen worden gekozen door de leden en op aanvraag van 

gemeenteleden. 

Komende diensten 

Zondag 10 mei 2020 

De moeder van dominee Meertens is zondagmiddag 3 mei 2020 overleden. Wij 

condoleren de familie Meertens met dit verlies. Dominee Van Laar is bereid gevonden de 

dienst van dominee Meertens komende zondag over te nemen. Onze dank daarvoor. 

Woensdag 13 mei 2020 20.00 uur 

De meditatie op woensdagavond wordt verzorgd door ds. Jumelet.  

Woensdag 13 mei 2020 20.30 uur 

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

Maatregelen van de overheid 

Met enige spanning is uitgezien naar de besluiten van 6 mei over versoepeling van de 

Coroamaatregelen. We wisten dat als er een  versoepeling zou komen, de deuren van de 

kerk helaas nog steeds niet voor iedereen wijd open mogen. 

Nu vanaf 1 juli diensten met maximaal 100 mensen in de kerk worden toegestaan, 

kunnen we verder stappen nemen om ons voor te bereiden. De kerkenraad is bezig om 

alle vragen die zich voordoen in kaart te brengen rond het beschikbaar aantal plaatsen 

met voldoende afstand, de  inrichting, de looproute en hygiëne.  

11 mei weer naar school 

De basisschool gaat weer beginnen.  Voor ouders en kinderen een belangrijk moment om 

een weg te zoeken in deze nieuwe fase. Wij wensen de kinderen veel plezier op school  

en met de klasgenoten. 

Alle mensen in het  onderwijs wensen wij wijsheid en sterkte toe. U hebt de afgelopen 

weken zich in hoog tempo aan weten te passen aan  het thuisonderwijs en nu komen er 
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weer andere zaken op u af. Alle ouders die zoveel weken vormen hebben moeten vinden 

voor een combinatie van gezin, werk en onderwijs,  wensen wij toe dat  de rugzak even 

iets verlicht is. 

Gemeentekoor op afstand;  doe mee! 

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 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: 

- 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 ( Het nummer van Lina Rijksen).  

Als jullie nog vragen hebben of het lukt niet, schroom niet mij te bellen of te appen. Dan zoeken we 

naar andere mogelijkheden zodat iedereen toch mee kan doen.  

Groeten,   

Lina Rijksen 

Geven en delen; opbrengst collectes 

Elke week wordt een oproep gedaan aan u om uw bijdrage te leveren om het werk van 

kerk en diaconie doorgang te laten vinden. We kunnen geven om te delen: te delen met 

mensen ver weg en dichtbij. Dat betekent dat op de middelen van de gemeente ook een 

beroep kan worden gedaan als dat nodig is. Wij realiseren ons dat de huidige situatie 

diep ingrijpt in alle facetten van het leven en dus ook op het inkomen.  

https://photos.app.goo.gl/ajvv8r5fd3MFaZuv5
https://www.sela.nl/liederen/135/glorie-aan-god.html
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Van de penningmeesters van de diaconie en het college van kerkrentmeesters begrijpen 

wij dat van de nieuwe manier van collecteren een goed gebruik wordt gemaakt. Onze 

dank daarvoor! 

Communicatie app van Wijkgemeente Rond de Cunerakerk 

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 

- 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.  

Vanuit het JEUGDWERK  

Voorlopig zullen we elkaar nog niet fysiek kunnen ontmoeten. We proberen onze jeugd 

een gevarieerd programma aan te bieden. We hopen dat iedere jongere daar iets leuks 

uit mee kan nemen. Als er suggesties of tips zijn laat het alstublieft weten. Dank aan alle 

leiders die hier hun energie willen in steken!   

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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Rock Solid en Solid Friends avonden zijn afgelopen, begin juni staat nog een afsluitende 

activiteit op de planning, daar horen jullie meer over.  

Ben jij kerkvriend van een jongere? We willen je uitdagen om juist in deze periode het 

lijntje met je jongere vast te houden.  

De kindernevendienst verzorgd op zondag tijdens het kindermoment een bijdrage. Naast 

een korte vertelling wordt ook iedere zondag een doeboekje voor de jongste kinderen 

van de nevendienst gemaakt. Ook maakt de dominee regelmatig een vragenlijst voor 

tieners bij de preek, deze zijn te vinden op de website van de kerk.  

Het is waarschijnlijk dar 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.  

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

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

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

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. Ook is ze bezig met een onderzoek naar 

jongeren die afhaken en denkt en helpt ze mee in alle actuele jeugdzaken in het 

jeugdwerk.  

groeten, Anne-Marieke, Wim, Rene en Marrit  

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

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  

 

Met een hartelijke groet, 

Mineke Hardeman, voorzitter (mhardeman@planet.nl) 

Adrie Stoker, scriba (adstoker@casema.nl)  

 

https://instagram.com/together_fearless?igshid=18eo8al4qdoti
mailto:rstoker@atagbenelux.com
mailto:marrit.debree@kpnmail.nl
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
mailto:mhardeman@planet.nl
mailto:adstoker@casema.nl
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Meditatie van dominee Juffer uitgesproken op 6 mei 2020 

Het is de week van 4 en 5 mei, van dodenherdenking en bevrijding. Een sobere 

herdenking. De coronacrisis dicteerde de manier waarop.  

Het is ook vierde week van Pasen. Zo tellen we als gemeente immers onze dagen. Naar 

de heilsfeiten. Zij vonden plaats in diezelfde werkelijkheid. Paulus helpt ons om dat te 

beseffen.  

Ik lees het laatste vers van 1Kor.15. In dat hoofdstuk legt Paulus de betekenis van de 

opstanding uit. Ook hoe Pasen je in het leven zet: 

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd 

volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen 

nooit tevergeefs zijn. 

In een week als deze is er in Rhenen en ook in Wageningen altijd veel te doen. In 

Rhenen gedenken we het begin van de oorlog, in Wageningen het einde. Maar dit jaar 

niet op straat. 75 bevrijding vierden we vooral via de tv. 

Daar kwamen mensen voorbij die de oorlog hadden meegemaakt. Mensen op hoge 

leeftijd. Ze vertelden hoe ze als kind geconfronteerd werden met oorlogsgeweld, 

verwoestende bombardementen, met deportaties die gezinnen verscheurden, met 

Jodenvervolging, met de barbaarse wreedheden in de kampen…. Ze vertelden hoe je dat 

heel je leven meedraagt. We moeten die geschiedenis niet vergeten, zei de koning op de 

lege Dam.  

We vierden 75 jaar bevrijding, in bezet gebied, nu door een onzichtbare vijand. In de 

vierde week van Pasen.  

Ik las een gedicht van E. Leeflang. Het gaat over een juf voor de klas. Een juf met hart 

voor kinderen. Wat maken ze mee? In wat voor wereld groeien ze op? 

Waarom de wind zo boos is, weet ook zij niet, evenmin 

waarom de vaders weggaan en de moeders weer zijn opgenomen. 

Ze raapt veel op. 

Ze zegt: dit is mijn lievelingsmuziek en laat het horen. 

Ze zingt dwars door de klas: waarom is het hier zo druk, 

ik praat mezelf een ongeluk. Ze moeten lachen. 

Wie het bangste is om weer naar huis te gaan mag helpen opruimen; 

dan valt de avond minder plompverloren. 

Al haar lesstof is geordend om de vraag, op geen examen  

ooit gesteld: hoe leer je ze vergeten dat ze in verkeerde  

plannen zijn geboren. 

Wat een zin: … hoe leer je ze vergeten dat ze in verkeerde plannen geboren zijn...  

Die gedachte, dat we in het verkeerde plan geboren zijn, daar waren de mensen aan wie 

Paulus zijn brief schrijft het roerend mee eens. En zo vierden ze ook Paasfeest. Jezus is 
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gekomen om je te redden uit deze boze wereld. Je lijf houdt je daaraan aangebonden. 

Paasfeest betekent: de bevrijding van je ziel vieren. 

Dit gebroken leven, het had geen toekomst, geen zin. 

Maar Paulus spoort de mensen in Korinthe juist aan om overvloedig te zijn in het werk 

van de Heer. En zijn werk was de mensen juist hoop geven voor de toekomst, hun 

vertellen van het komende koninkrijk van God. Denk maar aan de gelijkenissen. Hij liet 

ook zien wat dat concreet betekende, bijvoorbeeld door zieken beter te maken of mensen 

die honger hadden brood te geven. Een glimp van die toekomst. En ook allemaal dingen 

die met de werkelijkheid van alle dag te maken hadden. Daar investeerde hij in. Uw 

koninkrijk kome! Daar gaf hij zijn leven voor. Hij investeerde niet in een failliete boedel! 

Dat bleek op Pasen.  

De apostel verliest niet uit het oog dat die werkelijkheid weerbarstig is. Hij heeft het over 

moeite, inspanning.  

Hoe houd je het vol om positief in zo’n weerbarstige wereld te staan en daarin te dienen? 

De gemeente heeft daar haar eigen redenen voor.   

Onze moeite is niet vergeefs, zegt Paulus. Zie je inzet als investering in die toekomst. De 

toekomst die Pasen belooft. Zo geef je het geloof in Jezus’ overwinning handen en 

voeten. Niet omdat we de nood van de wereld zelf aankunnen, maar in zijn dienst. 

Daarom spoort hij de gemeente aan: Wees standvastig...! Loop niet weg uit die harde 

werkelijkheid. En onwankelbaar, als een schildwacht die trouw op z’n post blijft. En 

overvloedig, toegewijd, omdat je gelooft in Jezus’ overwinning.  

Het is de week van 4 en 5 mei. We stonden stil bij de Tweede Wereldoorlog, midden in 

coronatijd. Mensen vertelden op de tv. wat ze toen als kind hadden meegemaakt. En die 

juf vroeg zich af … hoe leer je ze vergeten dat ze in verkeerde plannen geboren zijn... 

Het is ook de vierde week van Pasen. Zo leert het evangelie ons onze dagen tellen. We 

zijn gedoopt, met Christus gestorven en opgestaan. We zijn in het goede plan geboren, 

opnieuw geboren. In Gods plan.  

Ik eindig met een gedicht van Geert Boogaard. Voor een koninkrijk heet het. Het gaat 

over zijn kinderen en hun toekomst. 

Mijn jongen studeert en mijn dochter wil froebelonderwijzeres worden. 

Soms denk ik: waarvoor? Waar moet je namen van bloemen voor leren 

en waarvoor moet je leren boetseren met klei? 

We gaan in de wildernis en weldra verliest alle ding zijn  

naam. Maar ik zeg tegen mijn jongen: studeer en tegen mijn dochter:  

boetseer maar je doet het nooit voor niets je doet het voor een koninkrijk 

dat komt voor een woestijn die bloeien zal als een roos en voor een wereld die  

nieuw wordt onder Zijn handen.     

Amen. 

 


