
1 
 

 

 

 

         26 juni 2020 

Bericht van overlijden 

Wij ontvingen het droeve bericht dat dinsdag 23 juni jl. op de leeftijd van 89 jaar is 

overleden de heer Jacobus Meertens, vader van onze dominee. Het is erg verdrietig dat 

zo kort na het overlijden van zijn moeder nu ook plotseling zijn vader is overleden. 

Wij bidden en wensen de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen. 

Mineke Hardeman   Adrie Stoker 

Voorzitter kerkenraad  scriba 

 

Komende diensten 

Zondag 28 juni 2020 10.15 uur voorganger ds. W. Sonnenberg uit Ede 

Wij zijn dominee Sonnenberg zeer erkentelijk dat hij deze dienst van dominee Meertens 

wil overnemen. 

Diensten vanaf 1 juli 2020 

Zoals eerder gemeld hebben we samen met de wijkgemeente Bethel gewerkt aan de 

plannen voor een dienst met 100 gemeenteleden. Inmiddels is een zogenaamd 

gebruiksplan opgesteld. Daarin zijn  de voorschriften voor de plaatsen, de route in de 

kerk en de hygiënemaatregelen vastgelegd. 

Komende week worden  de verdeling van plaatsen en de benodigde voorzieningen 

aangebracht. 

Sinds woensdag weten we dat er afhankelijk van de mogelijkheden van het gebouw meer 

mensen in de dienst aanwezig kunnen zijn. 

Hoe dit precies in onze kerk kan wordt komende weken nog bekeken. We gaan daarom 

de eerste zondag, de 5e juli onze ervaringen met de gehele procedure bekijken en waar 

nodig aanpassen.  

De kerkenraad heeft recent  de procedure vastgesteld, waarmee we vanaf 1 juli gaan 

werken.  (Let wel: u kunt dus pas reserveren vanaf  1 juli a.s.) 

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). Als u mensen kent die mogelijk dit bericht niet ontvangen hopen 

wij dat u hen de gegevens wilt doorgeven. 
 

 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.  

 

Kerkenraad wijkgemeente Rond 

de Cunerakerk 
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 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.  

 

 Bij aankomst bij de kerk en in de kerk zult u de kerkenraadsleden aantreffen die 

belast zijn met het aanwijzen van de plaatsen 

Wij weten dat dit ongewoon is voor ons allen, wij hopen dat we toch weer iets van 

het gemeentezijn kunnen ervaren.  

 

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. 

 

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 
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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 Jumelet  uitgesproken op 24 juni 2020 

Evangelie-Lukas 19,1-10 

ZACHEÜS WIL JEZUS ZIEN, JEZUS ZIET HEM 

 

*** JEZUS EN ZACHEUS 

“En Hij [Jezus] kwam Jericho binnen en ging erdoor”. 

Dit is een openingszin in dit onderdeel van het Evangelie die zeer te denken geeft: 

“Jezus komt Jericho binnen en loopt er doorheen”. Dit was eeuwen hiervoor het volk Israël niet 

gelukt!Pas na zeven keer er omheen te hebben gelopen en veel kabaal te hebben geproduceerd 

vielen de muren.  En nu hier Jezus: Hij komt, Hij komt binnen en loopt de stad door. 

Waar Jezus zijn wil, komt Hij. Goed, waardevol om te onthouden. 

Daarna gaat het om Zacheüs. Maar we houden vast: het eerst wordt Jezus genoemd. 

Zacheüs, wat weten we veel van die man. Niet enkel zijn naam, maar ook zijn beroep 

“oppertollenaar” (hoog op de maatschappelijke ladder), “en hij was rijk” (ook niet onbelangrijk op 

de wereld). Bovendien horen we dat “hij klein van postuur was”. Van de privacy-wetgeving trekt het 

Evangelie zich niets aan: open en bloot liggen de persoonsgegevens van Zacheüs op straat, voor ieder 

ter inzage. 

Dankzij het Evangelie weet heel de wereld wie Zacheüs is. Van Jezus daarentegen wordt enkel de 

Naam vermeld: “Jezus”. Maar die Naam zegt de hele wereld dan ook alles. 

Dat lezen we aan het slot van deze geschiedenis: “ … de Zoon des Mensen is gekomen om het 

verlorene te zoeken en te redden/ te bevrijden/ los te kopen”. Jezus en Zacheüs. 

Zacheus en Jezus. 

“Jezus komt Jericho binnen en loopt er doorheen”. Maar het moet benadrukt worden: Jezus komt 

exclusief voor Zacheüs.  Voor die ene mens! Voor dit individu! En Zacheüs weet nog van niets. 

Hij heeft zijn eigen plan opgesteld en dat zal uitgevoerd worden; niemand weet er van en ook 

niemand zal dit doorkruisen.  Van Zacheüs wordt gezegd, dat “hij probeerde te zien wie Jezus is”. 

Hij had al zo veel over Hem horen vertellen, zijn nieuwsgierigheid was wakker geroepen. 

Zacheüs ontmoet zo veel mensen, Jezus is ook het gesprek van de dag; zeker na de genezing van die 

blinde mens door Jezus.  Bartimeüs, die mens met zijn visuele handicap, hij kon weer “zien”. 

Opvallend –of feitelijk ook weer niet: nu is er sprake van Zacheüs en hij wil Jezus ”zien”. 

Aan de ogen van Zacheüs mankeert  niets– voor zover ons bekend, gezond tot en met.  En toch: dat 

werkwoord “zien” speelt in deze geschiedenis een grote rol: “Zacheüs wil Jezus zien” en direct 

hierna is het: “Jezus ziet Zacheüs”. En van de andere aanwezige mensen wordt gezegd: “toen zij dit 

zagen (=Jezus is   intussen in  huis bij Zacheüs)”. Gaat Jezus met  dat “zien” van Zacheüs ook iets 

doen ….? Een spannende vraag. Nog even terug naar deze opmerking in het Evangelie. 
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“hij probeerde te zien wie Jezus is”. In de brontaal van het NT is er met het w.w. dat wij vertalen met 

”proberen” nog wel iets meer aan de hand; je kunt het ook vertalen met “verlangen/ missen”. 

Wanneer we dit allemaal meenemen valt dit van Zacheüs te zeggen:  ‘die man is op zoek, hij verlangt, 

hij mist, er ontbreekt ‘iets’ in zijn leven, zijn leven is niet ‘af’’, niet compleet’. En nu hoort hij van 

Jezus! Hij hoort van het Evangelie! En nu komt Jezus naar Jericho toe, de plaats waar Zacheüs woont! 

Hij wil Jezus “zien”.  Het wordt druk in de straten en op de paden in de stad Jericho. 

Er is veel volk op de been, er zijn er blijkbaar meer die Jezus willen “zien”. 

Wat een concurrentie voor Zacheüs. Want nu is intussen de realiteit dat hem langzaam maar zeker 

straks het zicht op Jezus  ontnomen, ja onmogelijk gemaakt wordt, “want hij is klein van postuur”. 

“Hij loopt hard vooruit en klimt in een wilde vijgenboom”. Hij zet het op een lopen, geen seconde te 

vermorsen, “want hij wil Jezus zien”. Het zit wel diep in Zacheüs’ leven: “het missen van, het 

verlangen naar … Jezus”.   

Zacheüs zit intussen hoog en droog in die vijgenboom. Niet enkel hoog en droog, maar ook … 

onzichtbaar.  Het gebladerte van de vijgenboom bedekt de mens Zacheus totaal.  

Hij is feitelijk weggekropen, hij heeft zich verstopt (zijn kleine postuur komt nu geweldig van pas!).  

Want: Zácheus wil Jezus wel zien, maar Jézus moet Zacheüs niet kunnen zien. 

Zacheüs wil toeschouwer zijn en blijven. Aan de kant van de weg blijven staan en laat Jezus mij maar 

voorbij lopen; Jezus zien komen en tegelijk weer zien gaan, dat wil ik. Maar de consequentie hiervan 

is dat er dan niets verandert; dan blijft alles bij het oude, dan blijf ik dezelfde, dan ga ik niet met 

andere ogen naar Jezus “zien”. Wanneer Jezus mij voorbijloopt ga ik verder met mijn eigen leven zo in 

te vullen, zoals ik het wil, of zoals anderen zeggen dat het moet. Laat mij nog iets anders opmerken. 

Jezus heeft gezegd: “En zie, Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld”. En het 

zou zo zijn – althans voor onze beleving (in deze Corona-tijd):  Jezus is voorbijgegaan zonder iets te 

doen. Hij keek er naar en liep verder. Wij geloven daarentegen: ook al zien we het niet:  Jezus is met 

ons! God is met ons! Immanuël!  “Jezus komt bij de vijgenboom, staat stil en ziet omhoog en ziet 

Zacheüs en Hij zegt: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis blijven. En hij 

kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap”. De mens Zacheüs is bekeerd! Hij is totaal 

om-gekeerd!.Hij is helemaal ver-anderd! Wat hem nu over-komt, het is ongelofelijk. Onvoorstelbaar! 

Zacheüs rolt van de ene verrassing in de andere. De mensen in zijn omgeving die vertellen wat die 

Zacheüs voor een mens is, niet al te best. Terwijl Zacheüs –met Jezus in de buurt, dichtbij Hem – zijn 

verleden, zijn wandaden opbiecht: “Maar Zacheüs ging staan (de positie van berouw en van inkeer) 

en zei tot de Here:  Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb  

 afgeperst, vergoed ik het viervoudig”. Zacheüs ziet Jezus, maar nu met andere ogen. 

En Jezus? Hij ziet Zacheüs met ogen vol ontferming. Jezus vergeeft zo graag. 

Daarom zoekt Hij de mensen op.  

En Zacheüs?  We lezen ook dit van hem: “Hij ontving Jezus met blijdschap”. 

Dit correspondeert met het begin van de beschrijving van het Evangelie, na de geboorte, de komst 

van Jezus naar de wereld: “En zie, ik verkondig u grote blijdschap”. Waar Jezus komt, komt 

blijdschap. 

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 

mailto:jorineverburg@gmail.com
mailto:gerry-lodder@hotmail.com
mailto:gerry-lodder@hotmail.com


5 
 

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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