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Informatie van de kerkenraad 22 mei 2020 

Troost en bemoediging 

Wazige wolken blauw, wolken helder wit 

Heelal van geen begin en geen einde 

Na de dood opstijgen naar de hemel 

Een heel nieuw leven zonder tijd 

Het eeuwige verbond 

Verschil van duister en licht 

Gedicht van Bart Hofstra.  Uit: Mijn hersens denken als ik slaap (gedichten van 

mensen met een verstandelijke beperking.) 

Diensten en kerkenwerk 

Sinds medio maart zien de erediensten, het kerkenwerk en de kerkelijke activiteiten er 

anders uit. 

We hebben elkaar niet meer ontmoet in de kerk en konden geen Heilig Avondmaal 

vieren. Alle gezamenlijke bijeenkomsten voor catechese, Bijbelkringen, 

gemeentegroeigroepen, jeugdwerk en gebedskring moesten worden stopgezet. Soms 

konden er alternatieven worden gevonden zoals voor het jeugdwerk.  

De kerk kan beter het Woord verspreiden dan het virus, antwoordde een minister een 

aantal weken geleden op een vraag naar versoepeling van de maatregelen voor de 

kerken. Het is daarom steeds de inzet geweest om de maatregelen van de overheid en 

de vertaling daarvan door  de Protestantse Kerk Nederland als basis voor onze werkwijze 

te nemen. We zijn een paar weken verder en hebben  nu uitzicht op verruiming van de 

maatregelen. 

We richten onze blik op 1 juli, het moment waarop de kerkdiensten gehouden mogen 

worden met 100 mensen in de kerk. Een kerk die ingericht is volgens de spelregels rond 

toewijzing van de plaatsen, looprichting en hygiëne.  

Hoe gaat dat een kerkdienst met 100 mensen, hoe voorkom je dat het er meer zijn (of 

minder)? In de richtlijnen van de landelijke kerk wordt gezegd dat het werken met een 

reserveringssysteem verplicht is, waarbij mensen zich van te voren moeten aanmelden.  

Dit gaan wij voor onze wijkgemeente de komende weken uitwerken. 

Nu er dus zicht komt op diensten met 100 gemeenteleden, kunnen ook de bijzondere 

diensten worden voorbereid. We hopen daar eveneens op korte termijn vormen voor 

gevonden te hebben. 

Samen met de wijkgemeente Bethel als medegebruiker van de Cunerakerk zullen we de 

te nemen maatregelen voorbereiden. De eerste afspraken zijn al gemaakt. De informatie 

daarover wordt ook zoveel mogelijk tegelijkertijd gedeeld. 

Onderstaand is een eerste bericht van beide wijkgemeenten. 

Kerkenraad wijkgemeente Rond de Cunerakerk 
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 Op dinsdag 20 mei 2020 zijn de moderamina van wijkgemeenten Bethel en Rond 

de Cunerakerk bij elkaar geweest om na te denken over de versoepelingen voor 

het kerkbezoek die per 1 juli a.s. van kracht worden. 

De landelijke Protestantse Kerk Nederland heeft de voorschriften van het rijk voor 

het houden van erediensten uitgewerkt in een gedetailleerd protocol. Een van de 

voorschriften is, dat er geen twee diensten na elkaar gehouden mogen worden. 

Een ochtend- en middagdienst zijn wel mogelijk. Gemeentezang is niet 

toegestaan. 

In de kerk moeten allerlei maatregelen worden getroffen (1½ meter afstand, 

hygiënemaatregelen, e.d.). Deze zaken moeten in een gebruiksplan worden 

opgenomen. Vanuit de beide kerkenraden zal een groepje zo’n gebruiksplan 

opstellen 

In de periode 1 juni – 1 juli mogen er maximaal 30 personen in een eredienst 

aanwezig zijn. Dat is in de huidige situatie ook al het geval. 

Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 personen bij elkaar komen in een dienst.  

Periode 1 juni 1 juli 2020 

De kerkenraad van Bethel kiest ervoor tot 1 juli op de huidige voet  

(streamingsdiensten) voort te gaan. Wijkgemeente Rond de Cunera denkt hier 

nog over na.  

De beide wijkgemeenten denken ook nog na of de geplande avondmaaldiensten 

op  7 juni 2020 op enigerlei wijze door kunnen gaan. 

Periode vanaf 1 juli 2020 

De kerkenraden hebben in goed overleg en met begrip voor elkaars 

verantwoordelijkheden de volgende afspraken gemaakt; 

- Bethel houdt ’s morgens een streamingsdienst 

- Rond de Cunera houdt daarna een dienst met max 100 personen. 

 

- Bethel houdt ’s middags een dienst met 100 personen. 

 

- Rond de Cunera denkt nog na over hervatting van de avonddiensten 

(streamingsdiensten) 

In augustus beslissen we over een eventuele wisseling van de diensten. 

Kerkenraden van wijkgemeenten Bethel en Rond de Cunerakerk  

Vacatures 

Vorige week hebben we een oproep geplaatst voor hulp bij het geluids- en kosterteam.  

Voor het geluidsteam hebben zich enkele gemeenteleden aangemeld. Heel fijn, dank 
daarvoor! Meer “handjes” zijn welkom.  

Voor het kosterteam hebben wij nog geen reactie ontvangen. Beide vacatures plaatsen 
we daarom nogmaals. Wil s.v.p. bezien of het iets voor u/jou kan zijn? 

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). 
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Ook in het kosterteam zijn vacatures. Hopelijk zijn er gemeenteleden die het 

kosterteam willen versterken.  

Komende diensten 

Zondag 24 mei 2020 10.15 uur voorganger ds. Van Laar 

Woensdag 27 mei 2020 20.00 uur 

De meditatie op woensdagavond wordt verzorgd door ds. Juffer.  

Woensdag 27 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 

Nog niet aangemeld voor de app? 

Inmiddels hebben zich zo’n 100 gemeenteleden aangemeld voor de app van onze 

wijkgemeente.  Wilt u ook alle informatie direct bij de hand? We vermelden nog een keer 

de aanmeldprocedure: 
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 van ds. Van Laar uitgesproken op 20 mei 2020 

 

Schriftlezing: Lucas 24: 44-49 

 

Morgen vieren we Hemelvaartsdag. De dag waarop Jezus afscheid neemt van zijn 

discipelen en opvaart naar zijn Vader in de hemel. Hemelvaartsdag… 

Eerlijk gezegd zien de discipelen er tegenop om afscheid van Jezus te nemen. Ik begrijp 

dat wel. Afscheid nemen is normaal gesproken niet zo erg. Je geeft elkaar een hand, je 

roept tot ziens, tot de volgende keer.  

Maar als het afscheid voorgoed is, als je weet, we zullen elkaar nooit meer terug zien, ja, 

dat doet pijn. Afscheid nemen betekent dat je de ander moet loslaten, de ander die je 

niet kunt missen, juist hem niet, juist haar niet, je man, je vrouw, je kind, je vader, je 

moeder… 

 

Jezus heeft zijn discipelen wel voorbereid op dit afscheid. Maar toch is Hij er niet gerust 

op. Zullen ze het wel redden zonder hem? Zo moedig zijn ze niet. Misschien op 

Hemelvaartsdag. Maar er komen ook andere dagen, dagen waarop ze als bange vogeltjes 

wegkruipen.  

Daarom zorgt de Here Jezus dat ze na zijn heengaan kracht zullen ontvangen, kracht om 

te geloven, kracht om te getuigen. Let op, zegt hij, ik zal ervoor zorgen dat de Heilige 
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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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Geest over jullie wordt uitgestort. Het enige wat ze moeten doen is wachten. Blijf in de 

stad tot jullie met kracht uit de hemel worden bekleed. 

 

Als een kleed zal de Geest om hen worden heen geslagen, als een warme mantel. Het 

zegt iets over de manier waarop Jezus bij zal blijven. Een mantel is onmisbaar. Zo 

onmisbaar dat Jezus beveelt aan wie twee mantels heeft er een weg te geven aan wie er 

geen heeft. Niemand kan zonder een mantel. Iedereen heeft behoefte aan warmte en 

liefde. Kinderen, en volwassenen net zo goed, en wat is het geweldig als er een 

mantelzorger is die iemand naloopt.  

Mantelzorger, wat een mooi woord. En wat is het mooi als je voor een ander een mantel 

kunt zijn met je aandacht en je hulp. Juist in Coronatijd is er een groot verlangen naar 

nabijheid. Maar weet u, het mooiste is dat de Here God zelf ons naloopt met zijn mantel.  

Hij is daar al mee begonnen bij Adam en Eva als zij voor straf het paradijs moeten 

verlaten. Ze zijn naakt. Alleen op de wereld, rillend van de kou zullen ze er ronddolen. 

Maar God bekleedt hen met dierenvellen. Hij laat hen niet alleen, trekt zijn handen niet 

van hen af. Gods mantelzorg wordt zichtbaar als Hij hen opzoekt en bekleedt. Adam en 

Eva alleen op de wereld, maar wel warm en goed gekleed. 

 

Ook wij leven in een boze wereld, wij kunnen enkel dromen van een verloren paradijs, 

zonder ziekte en armoede. Aan dierenvellen hebben wij niet genoeg om ons te warmen, 

zo koud kan het hier zijn. Koud van binnen, leeg, omdat je de moed hebt verloren en 

geen toekomst ziet. 

 

Daarom is er vandaag een geweldige boodschap. God slaat een mantel om ons heen en 

zegt: ik heb je lief. Het is de mantel die ze Jezus op Golgotha hebben uitgetrokken. 

Naakt hing hij aan het kruis zodat hij ons kon bekleden met de mantel van zijn 

gerechtigheid. 

 

Dankzij Jezus Christus zijn we niet langer onbeschut in de wereld. De hemelse Vader 

slaat zijn mantel om ons heen en wil met zijn liefde en Geest in ons wonen. Het is zijn 

belofte. Daarom, wie het koud heeft en zich verloren voelt, wij mogen in het geloof God 

aanroepen en vragen: Bekleed mij toch met uw mantel. Broeders en zusters, stel uw hart 

voor hem open en laat u verwarmen. Want Jezus is opgestaan, hij zit aan Gods 

rechterhand en Hij leeft om voor ons te bidden. Om ons warm te houden. Daar lééft hij 

voor. 

Amen. 

 

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  

 

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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