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asen ligt als feest achter ons. Het leven gaat gewoon weer verder. Dat gold voor de navolgers 
van de Here Jezus, die ook ‘gewoon’ weer vissen gingen. En ook ons leven gaat weer verder. 

Nog altijd met de vele beperkingen, waarmee we als maatschappij te maken hebben. En de landen 
om ons heen. Alleen begint per land daarin verandering te komen. Diverse europese landen begin-
nen aan een voorzichtig opheffen van beperkende maatregelen, en ook Nederland zal daarin spoe-
dig volgen gaan. Hoezeer het ook gefaseerd en in een niet te snel tempo gaan zal, langzaam aan 
zullen allerlei zaken in de maatschappij weer op gang komen. 

Voor ons als gemeente betekent dat in het verlengde daarvan ook, dat ook wij gedachten vor-
men moeten over de vraag, hoe we straks weer verder kunnen. Als beperkingen minder worden, 
als straks steeds meer op gang komt. Hoe kunnen we straks in een ‘1½-metermaatschappij’ ge-
meente zijn? Hoe houd je straks kerkdiensten, als we 1½ meter afstand houden moeten, hoe verga-
der je samen, hoe zing je als koor? Hoe geef je straks weer op een vertrouwde manier vorm aan 
het pastoraat? En zo kunnen we nog wel meer kerkelijke voorbeelden bedenken. Pasklare ant-
woorden zijn er nu niet meteen, omdat we daarvoor geen draaiboeken uit het verleden hebben. De 
situatie als zodanig heeft nog niemand meegemaakt. Maar dat ontslaat ons niet van de taak om wel 
al gedachten erover te vormen. Want wat zeker is, is dat de maatschappij straks weer op gang 
komt. Wanneer precies, en in welk tempo? Dat valt nu nog niet te overzien. Maar zeker is, dat het 
weer gebeuren zal. 

Genoeg mensen denken, dat alle veranderingen in de 1½-metermaatschappij wel meevallen zul-
len. Maar is dat ook zo? Laat ik de gevolgen hiervan even op de kerk, en dan wel de zondagse 
kerkdiensten op een rij zetten. Niet om oplossingen te geven, maar om eens over na te denken. Als 
weer grotere hoeveelheden mensen in de kerk komen mogen, maar er wel 1½ meter afstand zijn 
moet. Hoe geef je de verwelkoming aan de deur vorm? Hoe kom je in de kerk te zitten? Steeds een 
rij overslaan, en slechts enkele plekken per rij, die je bezetten mag? Hoe ga je collecteren? Hoe 
doe je het bij het avondmaal met de schaal en de beker? Kun je nog koffiedrinken na de kerk-
dienst? En allemaal tegelijk de kerk verlaten kan ook al niet. Zo zijn er nog wel meer vragen te be-
denken. Vragen, die gemakkelijker te stellen zijn, maar lastiger om te beantwoorden! 

Stel eens, dat je na Pasen aan de discipelen gevraagd had: hoe gaan jullie straks je leven verder 
vorm geven? Straks, als de weken verder gaan, als jullie met Pinksteren de Heilige Geest ontvan-
gen hebben, hoe gaat jullie leven dan eruitzien? Daarbij konden ze zich geen voorstelling maken. 
Ook toen gold uiteindelijk: ‘We zullen wel zien, als het zover is. Maar ook dan zullen we wel we-
gen bedenken om het wonder van Pasen aan mensen mee te geven’. Zo zullen ook wij straks er-
mee omgaan. Als de maatschappelijke regels versoepelen, als we weer vrijer gemeente zijn kun-
nen, dan komen vanzelf ook wel weer de gedachten, ideeën en oplossingen om op een nieuwe, 
andere wijze toch getuigen van diezelfde Heer te blijven! 
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Jarig 
omende woensdag 22 april is br. Mod-
derkolk van de Tullekensmolenweg jarig, 

en komende zaterdag 25 april zijn zowel zr. 
Hertog van de Molenakker als zr. van der 
Schoor van de Hoge bergweg jarig. We willen 
als gemeente u allen met allen, die u dierbaar 
zijn, ondanks de beperkingen, waarmee we al-
len te maken hebben, toch hiermee van harte 
feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar toe. 
 

Gebed 
anuit Canada ontving KerkinActie een 
gebed: Help ons om sociaal verbonden te 

zijn, nu we op afstand van elkaar leven. Help 
ons om - zo goed als we kunnen - lief te heb-
ben, omdat we weten, dat ‘liefde alle angst 
verjaagt’, zoals in 1 Johannes 4:18 staat. 

Het coronavirus legt ons leven overal plat. 
Nu de kerkelijke samenkomsten verboden 
zijn, heeft de landelijke kerk het moeilijk. 
Maar ook in andere landen, waar KerkinActie 
met partnerorganisaties samenwerkt om de 
armste mensen te ondersteunen en te bemoedi-
gen, gaat het moeilijk. Gedurende de 40-da-
gentijd waren alle collectes voor de projecten 
van KerkinActie bestemd. Graag willen we 
deze collectes clusteren, en u vragen om één 
gift naar de diaconie van onze kerk, 
NL05RABO0306001888 van de Prot.gem.Lie-
ren-Beekbergen, o.v.v. KerkinActie, over te 
maken. 

Ook voor de komende tijd zullen we probe-
ren collectes samen te voegen. We zullen dat 
in het Kerknieuws melden. Heel hartelijk be-
dankt voor uw medewerking. 

De diaconie. 
 

Jaarrekeningen 
p 26 februari 2020 heeft de kerkenraad de 
jaarrekeningen 2019 van het college van 

kerkrentmeesters en de diaconie besproken en ak-
koord bevonden. De kascontrolecommissie, be-
staande uit Jibbe Hertgers & Jaap Leene, had de 

rekeningen vooraf gecontroleerd, en heeft voor 
akkoord getekend.  

Het was de bedoeling, dat de jaarrekeningen in 
de laatste volle week van maart 2020 ter inzage 
zouden liggen, en op de gemeentezondag 29 
maart 2020 met de gemeente besproken zouden 
worden. U kent de omstandigheden, waarom dit 
niet gelukt is, en zoals het nu ernaar uitziet, zal 
dat voorlopig ook niet gelukken. Daarom bij de-
zen enige informatie en een voorstel voor afhan-
deling namens de kerkenraad. 

De samenvatting van de jaarrekening college 
kerkrentmeesters 2019 is als volgt: een negatief 
resultaat van € 2014,-, dat ten laste van het eigen 
vermogen gelegd wordt. Begroot was een negatief 
resultaat van € 3000,-.  Het resultaat over 2018 
was negatief € 417,-.  

De samenvatting van de jaarrekening diaconie 
2019 is als volgt: een negatief 
resultaat van € 632,-, dat ten 
laste van eigen vermogen ge-
legd wordt. 

Als u meer informatie wilt, wordt u verzocht 
om uiterlijk 30 april een e-mail naar onze admini-
strateur Jaap Hertgers: j.hertgers@chello.nl te 
sturen. Jaap Hertgers stuurt u dan de verkorte ver-
sie van de jaarrekeningen toe, en is bereid om - zo 
nodig - verdere informatie te verschaffen (tel. 
055-5061669). 

Daarna zal de kerkenraad de reacties inventari-
seren, en zo mogelijk tot definitieve vaststelling 
van de jaarrekeningen overgaan, en deze bij de 
PKN indienen. U kunt mij ook altijd bellen: 06-
53406103. 

Jan Jansen, vz kerkenraad. 
 

Kerkdienst 
e aankomende week ga ik voor de beide ge-
meenten van Lieren & Hoenderloo in de stil-

te van beide gebouwen een verkorte kerkdienst 
opnemen om daarmee in deze bijzondere tijden 
toch iets van bemoediging en steun aan elkaar 
mee te geven. Volgende week zal ik in de Kerk-
nieuws aanreiken op welke wijze deze kerkdienst 
digitaal te volgen is. 
 
 
 
 
 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

Ons kerkelijk leven - ook vanaf vrijdagavond de nieuwste Kerknieuws - is via www.pknlieren.nl op het Internet te vinden. 
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