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1. Diensten 

“de vreugde voert ons naar dit huis”, zo begon het welkom van de ouderling van dienst 

vorige week. Voor het eerst na lange tijd waren we met een deel van de gemeente bij elkaar 

op zondag en daarna op woensdagavond. 

Het was misschien even wennen, die afstand, de coronacoach die je plaats wijst, de 

zijdeuren die open staan bij vertrek, al die maatregelen die nodig zijn voor een kerkdienst.  

Maar het was bovenal de vreugde om weer met elkaar in de kerk te kunnen zijn. Komende 

periode zullen we op deze voet gaan.  

Op zondag 12 juni gaat ds. Meertens voor, het is de jaarlijkse dienst waarin de tieners 

afscheid nemen van hun nevendienst. 

Er is geen kindernevendienst, alle kinderen zijn welkom in de kerk.  

2. Zingen in de kerk 

Deze zondag is er nog geen gemeentezang. Wij kregen dezer dagen bericht over de 

voorwaarden waaronder er  tijdens de eredienst gezongen kan worden. Dat vraagt voor het 

gebruik van de Cunerakerk verder onderzoek en afspraken over hoe wij de richtlijnen 

kunnen toepassen. We hopen daarover komende week meer duidelijkheid te hebben 

3. Kerkdienst gemist 

De diensten worden iedere week uitgezonden via de kerkradio en via kerkdienst gemist. De 

diensten worden sinds enkele maanden ook uitgezonden via een livestream. Wij zijn 

terughoudend met het in beeld brengen van de gemeenteleden maar het kan voor komen 

dat er af en toe iemand in beeld komt. Als u dat absoluut niet wilt kunt u contact opnemen 

met de kerkenraad voor overleg. 

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.. 

Kerkenraad wijkgemeente Rond 

de Cunerakerk 

10 juli 2020 

mailto:reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl
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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 Jas en paraplu moeten mee de kerk in 

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

uiteinden van de banken. 

o De banken/stoelen met een C zijn voor onze leden 

o Aan het einde van de dienst wijzen de kerkenraadsleden de looproute 

 

 

5. Resultaten peiling 

Begin juni stuurden we onderstaand bericht: 

“Sinds 15 maart hebben we elkaar niet meer ontmoet. We hebben een livestream 

voor de diensten en veel contacten gaan via telefoon of internet. De kerkenraad 

houdt u wekelijks op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Naast de 

zondagsbrief wordt iedere week een bericht via de email verzonden. Inmiddels 

hebben we 250 adressen! 

We realiseren ons dat het veel éénrichtingsverkeer is. Graag willen we een reactie van 

u op een paar vragen over de informatie.” 

 

Wij hebben van 80 gemeenteleden een reactie ontvangen op de vragenlijst. De 

gegevens zijn de afgelopen weken verwerkt en door de kerkenraad besproken. 

Graag leggen wij u in de  bijlage de uitkomsten voor met waar mogelijk aangegeven 

welke acties ondernomen zullen worden. Dat betreft veelal reacties die van 

meerdere kanten zijn gekomen. Soms gaat het om een individuele reacties die we 

dan met betrokkenen zullen opnemen. In verband met de komende vakantieperiode 

zal dit niet altijd op korte termijn lukken. 

 

 
6. Chrch app toelichting vervolg 

Naast dat de zondagsbrief op de site staat wordt deze wekelijks ook op de Chrch app gezet. 
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U kunt de zondagsbrief vinden door de app te openen en te kiezen voor “meer” (rechtsonder 

in de hoek) en vervolgens onder het kopje “kanalen” voor de zondagsbrief, zie ook 

onderstaande afbeelding. 

 
 

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 

mailto:jorineverburg@gmail.com
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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)  

 

 

Bijlage: Resultaten peiling juni 2020 

De wekelijkse mail wordt door iedereen geheel of gedeeltelijk gelezen en gewaardeerd. 

Wat wordt gemist 

Op de vraag wat mist u kregen we veelal de volgende reacties: 

 De informatie over zieken in de gemeente 

 Informatie over bijzondere situaties bij gemeenteleden: lief en leed 

 Omdat we elkaar niet kunnen ontmoeten zou het fijn zijn iets meer te weten over hoe het 

met de gemeenteleden gaat, gewoonlijk doe je dat als je elkaar in de kerk ontmoet 

(Re)actie: de wekelijkse mail kan helaas geen vervanging zijn van de persoonlijke 

ontmoeting, waar mogelijk worden namen genoemd; helaas horen we het soms pas 

achteraf. De kerkenraad wil alert blijven en hoopt dat gemeenteleden waar nodig contact 

opnemen 

Media en delen van informatie 

De informatie wordt vooral gedeeld met huisgenoten en incidenteel met andere 

gemeenteleden. 

Veel gemeenteleden gebruiken de website en een whatsappgroep van een groep 

gemeenteleden. De Chrch begint een plaats te krijgen. Ongeveer 25% van de leden geeft aan 

geen andere media te gebruiken. 

(Re)actie: communicatie over alle aspecten van de gemeente en het gebruik van de media zal 

hoge prioriteit moeten blijven; bijzondere aandacht voor degenen die geen toegang hebben 

tot internet. De introductie van de Chrch app wordt vervolgd. 

Wekelijkse mail 

De wekelijkse mail wordt door vrijwel allen positief gewaardeerd. De vertaling van de 

ontwikkelingen en de praktische invulling van de maatregelen en richtlijnen wordt daarbij 

vooral genoemd. Voor velen is het ook belangrijk om zo door te gaan, mogelijk met een 

lagere frequentie of middels de app. 

(Re)actie: we gaan voorlopig door met de mail, de frequentie wordt aangepast in samenhang 

met de ontwikkelingen. 

Adviezen voor de kerkenraad 

mailto:j.t.seldam@gmail.com
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Er zijn zoals eerder gemeld verschillende aspecten genoemd, enkelen daarvan vragen om 

een individueel contact van uit de kerkenraad.  

Door meerdere leden werd genoemd: 

 Wens on het Heilig Avondmaal te vieren 

 De liederen tijdens de dienst 

(Re)actie: inmiddels is er een viering geweest, de volgende is voorzien in september; een 

gesprek over de liederen wordt gevoerd na de vakantie 

 Wens om aandacht voor duurzaamheid 

 Nieuwe leden en de verbinding die nu bemoeilijkt is 

 Doorgaan met de livestream 

 Het gemeenteleven weer oppakken 

 Blijvende aandacht voor de groepen met verschillende geloofsbeleving 

 Vorm zoeken voor ontmoeting, koffiedrinken 

 Aandacht voor mensen die niet naar de kerk kunnen 

(Re)actie: helaas is veel van het kerkenwerk abrupt afgebroken; we willen in september 

zoveel mogelijk zaken weer opstarten rekening houdend met de dan geldende richtlijnen; ook 

zoeken we naar alternatieven waar mogelijk.  

Specifieke aandacht is er voor de ouderen. 

 Diensten met 100 

 Hoe verdelen en wie hebben voorrang 

(Re)actie: inmiddels is het systeem van reserveren op gang gebracht; opvallend is dat nog 

veel mensen terughoudend zijn, dat blijkt ook uit gemeenten elders. 

 Wat gebeurt er met jeugd en de jongerenwerker nu zo lang ontmoeting niet mogelijk 

was 

(Re)actie: in de afgelopen periode is er zoveel mogelijk contact onderhouden, echter de 

ontmoeting was langere tijd niet mogelijk; nu dit weer kan wordt het programma voor de 

komende periode vorm gegeven; na enkele weken is in de dienst aandacht voor de kinderen 

geweest.  

 Kunnen we naar een medium en dan alles digitaal met aandacht voor mensen zonder 

internet 

 Willen graag meer informatie over voor en tegenspoed 

 Onderweg heeft dikwijls achterhaalde informatie 

 Gebruik van de camera 

(Re)actie: we zien de laatste maanden het aantal leden met internet toenemen; we zullen 

komend seizoen aandacht schenken aan het geheel van informatie en communicatie. 

Daarbij is ook de vraag naar gebruik van de media aan de orde. 
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