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eze week heeft de landelijke kerk een schrijven aan de plaatselijke gemeente doen uitgaan, 
waarin ze op de vraag ingaat, hoe gemeenten straks plaatselijk weer verder gaan kunnen. 

Want de maatregelen van de overheid versoepelen, en allerlei bedrijven en andere voorzieningen 
beginnen langzaam maar zeker de openbare draad van het dagelijkse leven weer op te nemen. In 
dat kader ontkomt de landelijke kerk niet eraan om plaatselijke gemeenten aan te reiken, hoe we 
straks weer verder gaan kunnen. 

De landelijke kerk bemerkt, dat er in veel gemeenten het verlangen groeit om weer samen te 
komen. Plaatselijke plannen worden volop uitgedacht. Maar er bestaan voorlopig nog flinke hob-
bels: op welke wijze ga je met de plekken in de kerk om, hoe kun je naar buiten en binnen gaan, 
terwijl je 1½ meter afstand behoudt? Op welke wijze onderhoud je de nodige hygiëne? Gemeente-
zang is voorlopig niet aan de orde, een kopje koffie drinken ook al niet. Hoe ga je met de sacra-
menten van doop en avondmaal om? De vragen zijn gemakkelijker te stellen dan op een een-
duidige wijze te beantwoorden. 

De landelijke kerk roept elke plaatselijke gemeente op om een gebruiksplan te maken. Daarin 
staat van alles beschreven, hoe je straks de samenkomsten in het kerkgebouw houden gaat, en 
daarvan dienen afschriften bij de ingang van het gebouw te liggen. Daarin staat beschreven, hoe 
de looproutes worden, welke in- en uitgangen gebruikt worden, waar desinfecterende middelen te 
vinden zijn, hoe overige ruimten in het gebouw gebruikt worden, langs welke wijzen stoelen/ban-
ken, deurklinken, lessenaars en microfoons gereinigd worden. En zo worden nog veel meer zaken 
aangereikt. 

Elke plaatselijke gemeente en elk kerkgebouw is weer anders. Daardoor kan de landelijk kerk 
geen algemene beschrijving geven. Maar ze geeft wel huiswerk mee, voordat de samenkomsten in 
het gebouw weer beginnen. “Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten – 
hervat, moet er een gebruiksplan opgesteld worden … De situatie in iedere gemeente en elk ge-
bouw is tenslotte anders. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang. Voor 
alle activiteiten geldt, dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare 
personen e.d. in acht genomen worden”.  

 

Jarig 
omende vrijdag 22 mei is zr. van ’t Landt van de 
Koningspage jarig. We willen als gemeente u 

hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods ze-
gen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Beste gemeenteleden 
u er geen kerkdiensten zijn, en er ook geen 
collectes binnenkomen, is het lastig om de geld-

stromen op gang te houden. We volgen voor een groot 
deel de vastgestelde landelijke doelen van de zonda-
gen. Deze gelden zijn aan de projecten toegezegd, 
maar moeten nog wel in het land opgehaald worden. 

Wij informeren de mensen voor de komende we-
ken, welke doelen er zijn. Misschien kunt u er 1 of 2 
uitlichten, en geld met vermelding van het doel over-
maken. 
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Ook kunt u collectebonnen voor een doel uitkie-
zen, en dat op een enveloppe vermelden, en bij Jaap 
Hertgers, Dorpstraat 136, in de bus doen. Of via 
Diaconie Prot. Gem Lieren- Beekbergen NL05RABO-
0306001888 overmaken. 
Dit zijn de komende weken de doelen: 
➢ 17 mei diaconale doelen in eigen omgeving 
(voedselbank Apeldoorn). 
➢ 21 mei gezamenlijke dienst met als collectedoel: 
weeshuis in Ghana. (De dienst is te volgen op kerk-
dienstgemist.nl onder dorpskerk Beekbergen.) 
➢ 24 mei werelddiaconaat: Oeganda, nieuwe kan-
sen voor straatkinderen 
➢ 31 mei zending: Marokko, steun in de rug voor 
jonge open kerk. (Pinksteren) 

Laten we onze naasten niet vergeten. We kunnen hen 
ondersteunen door te bidden en een  financiële bijdra-
ge te geven. 

De diaconie. 
 
Openluchtviering 2e Pinksterdag 

anwege de heersende overheidsmaatregelen als 
gevolg van het coronavirus is het dit jaar niet 

mogelijk om op 01 juni aanstaande in de openlucht 
een gezamenlijke viering te houden. Bijeenkomsten 
van grote groepen mensen is nog altijd niet toege-
staan. 

De voorbereidingscommissie met daarin vertegen-
woordigers van de kerken uit Lieren & Beekbergen 
heeft op verzoek van de kerken-
raad alternatieven onderzocht, 
maar ziet hiertoe geen mogelijk-
heden. Het borgen van de veilig-
heid voor allen door risicomij-
dend te handelen blijft op dit mo-
ment de grootste prioriteit. 

Bij gezondheid hopen we een 
volgend jaar de buitenviering weer gestalte geven te 
kunnen. U wordt daarover tijdig geïnformeerd. Na-
mens de voorbereidingscommissie, 

H. van der Kolk. 
 

Anderhalvemetersamenleving in de kerk 
et als veel andere organisaties worstelen ook 
kerken met de anderhalvemetersamenleving. 

Veel activiteiten in de oude vorm kunnen niet door-
gaan, en er wordt druk over alternatieven nagedacht. 

Ook de 1e heilige communie moet de komende tijd 
anders of helemaal niet gevierd worden. Voor de 
vriendinnen Bregje & Juul uit het Zeeuwse Ovezande 
zou zondag 17 mei de grote dag van hun 1e communie 
zijn. Maar vanwege de strenge regels rond corona mo-
gen de kerkdienst en het feest niet doorgaan … 

Ook in andere delen van het land worstelen kerken 
met de verplichte anderhalvemeterregels. Zoals in 
Drenthe. Na meer dan 2 maanden van online diensten 
mogen nu de deuren weer open, voor maximaal 30 be-
zoekers. En dat is flink puzzelen. 

Een bezoek aan de kerk is de komende tijd heel an-
ders dan voorheen. Zo moeten kerkgangers bij bin-
nenkomst de handen wassen. Daarna worden ze naar 
hun stoelen gebracht, en er mag niet gezongen wor-
den. ‘Om besmetting te voorkomen’, zegt Diedrik 
Pepping van de Drieklank in Assen tegen RTV Dren-
the. Ook gaat er geen collectezak rond, en bezoekers 
mogen na afloop geen kopje koffie meer drinken. 

Vanaf 01 juni hoopt de kerk weer kleinschalige 
diensten te houden. De behoefte aan een gezamenlijke 
kerkdienst is groot, merkt Pepping. Maar hij bespeurt 
bij veel kerkgangers ook een afwachtende houding: 
‘We weten niet, of de mensen het aandurven. On-
danks dat het mag, en we zo veilig mogelijk proberen 
te handelen, kunnen mensen ook nog een beetje 
angstig zijn en thuisblijven, tot er een vaccin is.’ 

Met de coronaregels is volgens hem het ‘gezellige 
en sociale gemeenschapsgevoel’ verdwenen. ‘Geen 
handen schudden of een schouderklopje tijdens het 
koffiedrinken, heel jammer. Maar het is niet anders.’ 

(Trouw.nl, 16-05-2020) 
 

Kerkdienst 
en nieuwe kerkdienst staat online. Deze staat in 
het teken van het Hemelvaartsfeest. Komende 

donderdag is het Hemelvaartsdag, en daarom lees ik 
Hand. 1:1-11, en ga na, waarom deze christelijke 
feestdag in deze bijzondere tijd van extra waarde en 
betekenis is. De kerkdienst is op Youtube.com 
gemakkelijke te vinden door de zoekwoorden kerk-
dienst nr. 02 in te toetsen. Eventueel met de woorden 
Lieren Hoenderloo erbij. Ook kom je op de kerkdienst 
door deze link https://youtu.be/jrBGYW8sFx4 aan te 
klikken. Opnieuw zijn er verschillende mogelijkhe-
den: de kerkdienst meteen bekijken, het komende zon-
dagmorgen doen, en het kan ook komende donder-
dagmorgen, als het Hemelvaartsdag zelf is. 

(Wie zich bij de kerkdienst of het gesprek in de 
kerk bij mijn kanaal opgeeft (dat kan door daar op de 
knop Abonneren te klikken), krijgt steeds, zodra weer 
iets nieuws online staat, een automatisch gegenereerd 
bericht, dat er iets nieuws online staat. Meteen met de 
link erheen, zodat je dan niet tot de Kerknieuws te 
wachten hoeft om het te bekijken.) 

 
 
 

 
 

  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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https://youtu.be/jrBGYW8sFx4

