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         19 juni 2020 

Het klonk afgelopen woensdag in de Cunerakerk: 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

  

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

 

Komende diensten 

Zondag 21 juni 2020 10.15 uur voorganger ds. R. van Laar 

Woensdag 24 juni  2020  20.00 uur 

De meditatie op woensdagavond  wordt verzorgd door ds. Jumelet.  

Peiling 

In de afgelopen week hebben we ongeveer 80 reacties gekregen op de peiling. Wij willen 

u daarvoor hartelijk danken. De uitkomsten worden deze weken verwerkt. Het levert de 

kerkenraad belangrijke informatie over de ervaringen van de afgelopen maanden en 

vooral ook voor  de opgaven die voor ons liggen. Centraal in heel veel reacties staat het 

gemis aan het samenzijn in de kerk en de ontmoeting met elkaar.  

We zien uit naar de nieuwe fase waarin in ieder geval 100 mensen in de kerk bijeen 

komen. We hopen medio juli de gegevens van de peiling met een reactie van de 

kerkenraad met u te delen. 

Diensten komende periode 

De kerkenraad heeft besloten ook in juli en augustus geen avonddiensten te houden.  

Er mogen geen twee diensten achter elkaar worden gehouden. Het organiseren van een 

dienst ’s avonds via de livestream zou extra inzet van techniek en zangers vragen. In de 

vakantieperiode is dat nog lastiger.  

 

Op zondag 5 juli is de  eerste dienst met 100 mensen in de kerk. Een dienst waarin het 

project Verlangen naar meer voor een groep ouders en hun kinderen wordt afgerond.  

Op Zondag 12 juli wordt afscheid genomen van een groep van de tienernevendienst. In 

beide diensten gaat ds. Meertens voor. 

Kerkenraad wijkgemeente Rond 

de Cunerakerk 
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Stoppen meditatie 

Per 1 juli stoppen we met de woensdagse meditatie. Wij zijn de dominees Juffer, Jumelet 

en Van Laar zeer erkentelijk voor hun spontane medewerking aan dit initiatief. 

Diensten vanaf 1 juli 2020 

De kerkenraad heeft woensdag jl. de procedure vastgesteld, waarmee we vanaf 1 juli 

gaan werken.  (Let wel: u kunt dus pas reserveren vanaf  1 juli a.s. maar we menen er 

goed aan te doen u nu al bekend te maken met de komende werkwijze) 

Als u vanaf zondag 5 juli een eredienst wilt bijwonen, moet u het volgende doen. 

 Voor donderdagavond 18.00 uur een mail sturen naar 

reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl  

 

 Als u geen email heeft: voor donderdagavond 18.00 uur bellen naar Mineke 

Hardeman (0317 357670) 
 

 U geeft hierbij aan of u alleen komt of met (hoeveel) gezinsleden en of kinderen 

naar de oppasdienst of kindernevendienst gaan.. 

 

 Er is  oppasdienst en kindernevendienst voor de ouders die naar de kerk kunnen. 

De kinderen voor de nevendienst gaan rechtstreeks naar de Koningskamer.   

 

 Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt u bericht of er plaats is voor u. Als er de 

eerstkomende zondag geen plaats is, wordt er automatisch een plaats voor u 

gereserveerd in de dienst van de week daarop.  

Viering Heilig Avondmaal 

Helaas hebben we ook al een tijd geen Heilig Avondmaal met elkaar kunnen vieren. Wij 

ervaren dat als een groot gemis. Het Avondmaal vieren aan de tafel is in ieder geval 

onder de gegeven omstandigheden niet aan de orde. Daarom hebben wij naar een 

alternatief gezocht. Wij hopen op woensdagavond 8 juli het Heilig Avondmaal te vieren in 

aangepaste vorm.  Na een korte overdenking van dominee Meertens zullen wij dan het 

Heilig Avondmaal staande vieren, waarbij we de voorschriften, zoals de 1 ½ meter 

afstand, in acht nemen.  Ook voor deze dienst kunt u zich vanaf 1 juli aanmelden. 

 

Samen komen na de dienst 

Voorlopig zit samenkomen zonder beperkingen in de kerk als gemeente er nog niet in. 

Wel luisteren we naar de diensten. De kerkenraad stelt voor om te proberen elkaar te 

ontmoeten op zondagen na de kerkdienst, dit in kleine groepen en buiten in de tuin. 

Het voornemen is om - bij mooi weer - in groepjes van ongeveer 10 personen de dienst / 

preek na te bespreken. Niet meer dan 10, om de anderhalve meter afstand te kunnen 

behouden en elkaar toch nog te kunnen verstaan. Op zondagen, vanaf de maand juli, 

eens in de 14 dagen van ongeveer 11.30 uur tot 12.15 uur, waarvan een kwartiertje om 

bij praten. 

Hebt u een tuin om ongeveer 10 gemeenteleden te ontvangen? 

Wilt u graag op deze manier gemeenteleden ontmoeten? 

In beide gevallen kunt u uw naam, met adres en telefoonnummer e-mailen naar 

jgvanommeren@gmail.com 

We zullen zoveel mogelijk proberen groepjes te maken van gemeenteleden die bij elkaar 

in de buurt wonen, waarbij de uitnodiging via whatsapp/telefoon zal komen van de 

gastheren/-vrouwen. 

mailto:reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl
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Wijze van collecteren na 1 juli binnen de PGR. 

De huidige wijze van digitaal collecteren wordt na 1 juli voorlopig voortgezet.  

De bankrekening nummers van diaconie en kerkrentmeesters zijn bekend en blijven 

vermeld in de zondagsbrieven en bij de digitale uitzendingen.  

Enkele leden van CvD en CvK kijken op korte termijn naar “nieuwe” mogelijkheden van 

collecteren. Verwacht wordt dat 1 september nieuwe collecteer mogelijkheden 

aangeboden worden.  

Bij die nieuwe collecteer mogelijkheden wordt geprobeerd om zo min mogelijk contant 

geld in ontvangst te nemen door digitale vormen van collecteren aan te bieden en 

gebruik van collectebonnen te stimuleren. Contant geld zal blijven.  

De huidige telcommissie rekent zich tot de corona risico-groep en heeft aangegeven haar 

werkzaamheden te stoppen zolang er geen anti-corona vaccin is ontwikkeld. 

Wij zijn nu op zoek naar een aantal mensen die vanaf september wekelijks bij toerbeurt 

de contante opbrengst van collectes willen tellen.  

Gemeenteleden die hierin een rol willen vervullen kunnen zich aanmelden en informatie 

verkrijgen bij Pieter Vos, penningmeester Coll. Van Diakenen, e-mail  

pcn.vos@kpnplanet.nl,  

U kunt zich ook altijd aanmelden bij de scriba van uw wijkgemeente. 

College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen, Algemene Kerkenraad 

 

Meditatie van dominee Van Laar uitgesproken op 17 juni 2020 

Wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat…” (2 Corinthe 4: 7) 
 

Ik las in ons dagblad: Een mens op een voetstuk is een sukkel op een sokkel. Inderdaad. 

Je moet niet zo snel voor iemand een standbeeld oprichten. Paulus is er niet van gediend 

dat de inwoners van Lystra voor hem en voor Barnabas offers willen brengen alsof zij 

goden in mensengedaante zijn. Niet doen, zegt hij, wij zijn maar mensen net als jullie.  

Natuurlijk is het optreden van Paulus indrukwekkend geweest in Lystra. Hij heeft het 

evangelie verkondigd van Jezus Christus de gekruisigde, en een verlamde genezing 

geschonken. De man was vanaf zijn geboorte verlamd. Maar Paulus keek  hem strak aan, 

greep hem bij de hand en riep: kom overeind. En het wonder gebeurde: de man liep!  

De mensen daar zagen Barnabas als Zeus en Paulus als Hermes die het woord voerde. 

Maar Paulus weigerde alle eerbetoon. Geen offers, geen standbeeld. Zeker, het was heel 

bijzonder wat er gebeurde in Lystra, maar Paulus maakte duidelijk dat de overweldigende 

kracht die toen vrij kwam niet van hem was maar van God. In dit verband noemt hij 

zichzelf een aarden pot voor de schat van het evangelie. Een aarden pot is het meest 

alledaagse voorwerp in een keuken uit de oudheid. Nog steeds worden er scherven van 

zulke kruiken gevonden. Er moeten er miljoenen van  gemaakt zijn. Paulus een aarden 

pot. Hij vindt zichzelf totaal niet bijzonder. Zeker, als apostel boekt hij geweldige 

resultaten, maar dat is ondanks zichzelf.  

Wie hem op straat ziet lopen denkt, wat komt dat kleine mannetje hier doen? Paulus is 

klein van gestalte. En als hij het woord voert doet hij dat met horten en stoten. Geen 

groot spreker. Hij stelt teleur. En toch, vergis je niet, wie blijft luisteren raakt geboeid, 

wordt getroffen door wat er van hem uitgaat, kracht van God. Wonderlijk, vindt Paulus 

zelf ook, maar zegt hij:  God heeft zijn schat aan mij toevertrouwd. Ook al ben ik een 

breekbaar en gebrekkig mens, een aarden pot. Maar wat ik mag uitdelen overtreft alle 

aardse rijkdom.  

Een tegenstrijdig verhaal. Wij bergen onze kostbaarheden op in een kluis, achter slot en 

grendel. Maar de Here God legt het evangelie van Jezus Christus neer in een aarden pot, 

waar iedereen met zijn vingers bij kan, die zomaar kapot kan vallen. Wat is er 

breekbaarder dan een mens? Terwijl het evangelie alle rijkdom te boven gaat. In de 

mailto:pcn.vos@kpnplanet.nl
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gelijkenis van de schat in de akker verkoopt de vinder alles wat hij bezit om de akker te 

verwerven.  

En het verrassende is dat wie de schat vindt zelf een kruik wordt om de schat rond te 

dragen. Apostelen maar ook gewone mannen en vrouwen, kinderen zelfs worden ingezet 

om te getuigen van de ene naam die redding biedt. Al zijn wij maar breekbare mensen, 

slechts aarden potten, God heeft zijn schat ons toevertrouwd om zijn genade en 

goedheid uit te delen.  Je kunt het zien als een zwerver die zijn hele hebben en houden 

in plastic tassen heeft gepropt en in een winkelwagentje van de Jumbo voor zich uit 

duwt. Zo iets. Maar zoals die zwerver, zo zwerft God over de wereld met zijn hele bezit, 

het kostbare evangelie, gestoken in de wegwerptasjes van zijn  getuigen. Meer zijn wij 

niet, plastictasjes van de Jumbo, maar het weerhoudt God er niet van om zijn werk te 

doen en ons daarbij in te zetten.   

 

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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