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         12 juni 2020 

 
Informatie kerkenraad  

In heel veel landen zijn kerken en geloofsgemeenschappen geconfronteerd met een totaal nieuwe 

situatie. Gezocht wordt naar vormen om gemeente te kunnen zijn in deze tijd. 

En vooral ook met en voor elkaar te bidden. 

Onderstaand gebed is ontleend aan de kerk in Duitsland. Het is een dankgebed en tegelijkertijd de 

vraag om hulp bij alles waar de gemeente voor  staat. 

 

Heer,  

Wij zijn bang voor dat wat wij niet kennen  

Tegelijkertijd  weten we dat wij bij elkaar  horen 

Het gevaar dat wij op  onze gemeenschap zien afkomen maakt ons ook sterk 

Wij blijven bij elkaar ondanks het feit dat we elkaar soms niet eens kennen  

Wij letten op elkaar, kiezen voor dat wat werkelijk belangrijk is 

Wij willen openstaan voor anderen en weten dat dit helaas niet voor ieder geldt  

Wij zullen dichterbij elkaar zijn ondanks het feit dat dit nog niet letterlijk kan 

We proberen één te zijn in ons handelen en in het zorgen voor het welzijn van ons allen 

Zo zien we ook in heel moeilijke tijden Uw Zegen 

Wij danken U daarvoor 

Amen. 

 

Komende diensten 

Zondag 14 juni 2020 10.15 uur voorganger ds. Meertens 

Woensdag 17 juni  2020  20.00 uur 

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

Woensdag 17 juni 2020 20.30 uur 

Aansluitend aan de meditatie verzorgt de muziekgroep een optreden. U kunt een lied 

aanvragen via Froukje van Haut:  froukjebrouwer82@hotmail.com 

Ook in de maand juni zijn er geen avonddiensten. In juni gaan we door met de morgendiensten 

met een beperkt aantal mensen in de kerk. We bereiden ons voor op de diensten vanaf 1 juli 

waarin maximaal 100 mensen de dienst mogen bijwonen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle 

gang. Gemeenteleden die een dienst willen bijwonen, zullen zich moeten aanmelden. De 

kerkenraad zal aanstaande woensdag de procedure vaststellen die we daarvoor gaan gebruiken. 

Volgende week kunnen wij dan de procedure aan u bekendmaken. 

 

  

Kerkenraad wijkgemeente Rond 

de Cunerakerk 
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Peiling 

Veel leden hebben inmiddels gereageerd op de peiling die wij vorige week hebben toegestuurd. 

Dank hiervoor. Dit is heel bemoedigend.  Mocht u nog willen deelnemen,  dan verzoeken wij u dit 

voor komende maandag te doen. De kerkenraad hoopt komende woensdag de eerste uitkomsten te 

bespreken. 

Begeleiding erediensten 

Op 1e Pinksterdag heeft onze organist Bob van Stempvoort voor het eerst weer plaats genomen 

achter het orgel. We hebben ervoor gekozen om de begeleiding in de komende diensten door zowel 

orgel als vleugel te laten verzorgen.  

Gebruiksplan; eerste contouren 

Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een gebruiksplan. Om u vast een idee te geven, 

vermelden wij de hoofdlijnen van dit plan dat vanaf 1 juli van kracht wordt. 

In de ochtenddiensten houdt Bethel een streamingsdienst. Als deze dienst afgelopen is,   verlaten 

de ambtsdragers van onze zustergemeente de Cunerakerk via de consistorie- of de kooruitgang, 

zodat zij de gemeenteleden van Rond de Cunera niet tegenkomen. 

De gemeenteleden van onze wijkgemeente  betreden de kerk -zoals gebruikelijk-  via de ingang 

onder de toren, uiteraard met 1 ½  meter afstand. Bij het binnenkomen staat een apparaatje met 

desinfectiegel, dat iedereen dient te gebruiken. Daarna wordt u opgewacht door een coördinator 

die u wijst welke richting u dient te lopen. De banken zijn gemarkeerd met een B(ethel) en een 

C(unera). De leden van onze gemeente krijgen een plaats toegewezen op de rijen met een C. 

Hiermee voorkomen wij dat de banken tussen onze morgendienst en de middagdienst van Bethel 

moeten worden schoongemaakt. De toewijzing van de zitplaatsen gebeurt van voor naar achter. 

Gezinsleden mogen bij elkaar zitten. In de kerk staan 2 coördinators die u een plaats wijzen. Het is 

helaas  niet mogelijk om op uw vertrouwde plek te gaan zitten.  

Het verlaten van de kerk gebeurt via de zijdeuren en op aangeven van de coördinators. 

U ziet het is een heel gedoe om contact en daarmee mogelijke overdracht van het virus te 

voorkomen! 

Geluid 

Veel mensen luisteren thuis mee. Onze gemeente is aangesloten bij “kerkdienst gemist.” Het geluid 

en het beeld worden verzorgd door een aantal gemeenteleden. Af en toe krijgen we vragen over 

het geluid. Gebleken is dat de sterkte van het geluid dat u ontvangt sterk afhangt van welk 

apparaat u gebruikt (telefoon, laptop, tablet). Het is niet mogelijk om het geluid in de kerk harder 

te zetten omdat het dan gaat “rondzingen”. We weten dat bij enkele leden een aanvulling met een 

kleine luidspreker grote verbetering heeft gebracht.  

Diensten in juli 

In de maanden juni en het eerste deel van juli worden in onze gemeente normaliter een aantal 

bijzondere diensten gehouden. De kerkenraad heeft gezocht naar mogelijkheden om deze diensten 

door te laten gaan,  rekening houdend met alle maatregelen. 

Dit betekent dat de dienst van 5 juli in het teken zal staan van het project Verlangen naar meer. 

Vorig jaar was het de eerste keer waarin veel ouders met hun kinderen meededen. Dit jaar zijn het 

4 ouderparen. In de dienst van 12 juli nemen tieners afscheid van de kindernevendienst. 

Kinderen groep 8 afscheid nevendienst op 12 juli 2020: 

Aan het eind van elk schooljaar neemt de nevendienst afscheid van de tieners die dan in groep 8 

zitten. Er is besloten dat dat ook dit jaar door kan gaan tijdens een kerkdienst. Natuurlijk binnen 

de mogelijkheden die er zijn. Op dit moment weten we dat 4 tieners afscheid van de nevendienst 

gaan nemen. Met hun ouders hebben we al contact gelegd. 

Als uw zoon/dochter nu in groep 8 zit en we hebben nog geen contact met u opgenomen, wilt u 

dan contact opnemen met Miranda in ’t Veld (0317 - 617193 / 06- 57 70 92 04) 
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--- +++ --- 

Meditatie door Ds. Roel van Laar op woensdagavond in de Cunerakerk (10-06-20) 

 
“Het is met  het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker…als met 
een koopman die op zoek was naar mooie parels…” (Mattheus 13: 44-46) 
 
Een kind zal het begrijpen. In de knikkertijd was je elk speelkwartier druk om van iedereen te 

winnen omdat het zo’n heerlijk gevoel gaf als je zak vol zat met knikkers. Maar ik herinner me nog 
de stekende jaloezie als iemand zo, n grote glimmende superbonk had. Dan zou je met een 
stralend  gezicht al je knikkers willen ruilen voor die ene knikker van grote waarde.   
 

In een gelijkenis vertelt Jezus over een dagloner die bij het graven op de akker van zijn baas stuit 

op een schat die in de grond verborgen zat. In oude tijden kwam het voor dat mensen hun 
kostbaarheden daar verstopten. In de oorlog roven de vijanden alles weg dat van waarde is. Wel 

zo veilig om je schatten dan onder de grond te verbergen.   
 
Met het risico dat de schat onvindbaar is als de eigenaar overlijdt. Dan ligt die schat er terwijl 
iedereen er nietsvermoedend langs loopt. Zo kon het gebeuren dat deze dagloner onverwachts op 
een schat stootte. Hij had er niet eens naar gezocht. Wat een geluk! 
 
De koopman van schone paarlen heeft wel gezocht. Hij is een echte verzamelaar, maar als hij die 

parel van grote waarde vindt besluit hij alles te verkopen om die ene te kopen. De dagloner stopt 
de schat weer in de grond,  koopt de akker en de schat is van is.  
 
Je kunt je afvragen of dit allemaal wel eerlijk is. En ook of het wel zo verstandig is om zo met je 
geld om  te gaan en op dat ene paard te wedden. Stel je voor dat de schat tegenvalt, of dat die 
parel toch minder waard is.  

 
Maar zo moet  je niet denken. Jezus vertelt een gelijkenis over het Koninkrijk der hemelen. Het 
gaat hier om mensen die door de Heilige Geest worden aangeraakt en tot in het diepst van hun ziel 
worden geroerd door de Here Jezus en wat Hij voor deze wereld betekent. Hun hele leven wordt op 
de kop gezet. Grote vreugde! Om de koning en zijn Rijk. 
 
Misschien geeft dit gegeven iemand aanleiding om zijn prioriteiten lijstje eens na te lopen. Wat 

beweegt jou en wat vind jij nou echt belangrijk in je leven? Is dat het vele, omdat je niets wilt 
missen, of juist dat ene, die ene, die alles en allen te boven gaat? 
   
Iemand als Paulus heeft alles opgegeven om Christus te volgen. Zijn bezit, zijn carriere, zijn 
vroomheid, toen hij Christus ontmoette vond hij de schat van zijn leven. Of beter gezegd, toen 
Christus hem ontmoette. Want hier heeft niet de delver de schat gevonden maar omgekeerd de 
schat de delver. 

 
En denk nou niet dat zo’n vinder met tegenzin zijn bezittingen verkoopt. Nee, met een stralend 
gezicht wordt alles van de hand gedaan. Dom? Onverstandig?  Welnee, hij doet de deal van zijn 
leven en is de koning te rijk.  
 
Hoewel een ander er misschien niets in ziet. Dat komt omdat de schat iets verborgens heeft. De 

een reageert uitzinnig van vreugde, de ander haalt zijn schouders op. Wat moet ik ermee?  Pijnlijk. 
De rijke jongeling vond de prijs te hoog. Bij hem was het vinden nog geen kopen. Want wie de 
schat vindt moet die ook verwerven, zich “toe eigenen”.   
 
Maar dat zeg ik onjuist. Hier moet niets, hier wordt niets afgedwongen. Geen offers, geen 
vroomheid. In het Koninkrijk van God gaat het om de vreugde. Als je die vreugde vindt in je 
heiland  gaat alles vanzelf,  is niets je teveel. Zoals in dat oude rijmpje wordt gezegd:  

“Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. 
‘k Heb alles verloren en Jezus verkoren, wiens eigen ik ben.”       

  
Er werd gezongen:   

Nieuwe Liedboek 908: 1,2,3 (= Liedboek 430: 1,2,3) “Ik heb u lief, o mijn beminde…”  
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Nieuwe Liedboek 241: 1,2,3,4 (= Liedboek 385: 1,2,3,4) “Gij die mijn liefste kleinood zijt…”  

 

--- +++ --- 

 

 

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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