
 

 

Kerkenraad wijkgemeente Rond de Cunerakerk 4 juli 2020 

Nog even terug naar de dienst van vorige week zondag: 

Handen heb je om te geven Van je eigen overvloed En een hart om te vergeven Wat een 

ander jou misdoet   

 
 Ogen heb je om te zoeken Naar wat mensen nog ontbreekt En een hart om uit te zeggen Wat 

een ander moed in spreekt  

 
Schouders heb je om te dragen Zorg en pijn van alleman En een hart om te aanvaarden Wat 

een ander beter kan  

 
 Voeten heb je om te lopen Naar een mens die eenzaam is En een hart om waar te maken Dat 

geen mens een eiland is  

 
 Oren heb je om te horen Naar een mens die vrede is En een hart om te geloven In een geest 

die liefde is 
 

Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen Open je oren om te horen Open je hart 

voor iedereen 

2. Zingen in de kerk 

Misschien hebt u het al langs zien komen: zingen in de kerk wordt weer mogelijk. Deze 

zondag zullen wij het nog op een aangepaste manier moeten doen. We krijgen volgende 

week nader bericht over de voorwaarden.  

3. Viering Heilig Avondmaal op 8 juli 

De dienst begint om 19.30 uur. Ook voor de viering van het Heilig Avondmaal zijn de nodige 

aanpassingen gedaan. De diakenen hebben een en ander voorbereid. 

Als u de dienst wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via de mail 

reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl of telefonisch bij Mineke Hardeman 0317 357670 

4. Werkwijze deelnemen aan de erediensten in de Cunerakerk 

 

 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.. 
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 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.  

 

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

belast zijn met het aanwijzen van de plaatsen  

 

o Kerkenraadsleden dragen een geel hesje en zullen vanaf binnenkomst 

onder de toren wijzen op de paal met desinfectiemiddelen, u zo nodig 

vragen om anderhalve meter afstand te bewaren en vervolgens u de 

plaatsen wijzen 

o Mensen uit 1 huishouden mogen bij elkaar zitten, anderen zitten aan de 

uiteinden van de banken. 

o De banken/stoelen meten C zijn voor onze leden 

o Aan het einde van de dienst wordt door de ouderlingen gewezen op de 

looproute uit de kerk 

5. Hoe schrijf ik iets op het prikbord van de ChrCH app? 

1. Open de app op uw telefoon of op uw tablet 

2. Ga naar “meer” zo ook onderstaande foto  

3. U klikt vervolgens op “prikbord” 



   

4. In de regel onderaan het prikbord kunt u berichten, foto’s of bestanden delen met de rest 

van de gemeenteleden. 

Met deze door Wim van Blijderveen verzorgde instructie hopen wij dat velen de 

weg naar het prikbord weten te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


