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ns dagelijkse leven is door dit tijdperk van het coronavirus in een ander ritme terecht gekomen. Dat zal voor 
de een wat meer en voor een ander wat minder merkbaar zijn. Maar allen hebben we met veranderingen te 

maken. Voor de een is het werk of de omstandigheden op zijn of haar werk veranderd, een ander ontmoet familie 
of vrienden niet of op andere wijzen, en weer een ander rijdt minder auto, en fietst of wandelt meer. Er zijn allerlei 
varianten te bedenken. Ga voor jezelf maar eens na, hoe de afgelopen 2 maanden anders geworden zijn dan als we 
dit virus niet meegemaakt hadden. 

Zo had ik afgelopen donderdag een afspraak voor een Hemelvaartsdagdienst in mijn vorige gemeente staan. In 
de praktijk was het dan - naast de voorbereidingen ervoor - een dag van vroeg op pad gaan geweest, na de dienst 
nog bij wat vroegere bekenden langsgaan, en wellicht nog door naar de familie gaan geweest. Tijdens de morgen 
bedacht ik me, dat het nu ‘ineens’ een heel andere dag geworden was. En zo kunnen we allemaal wel dagen be-
denken, die dit jaar ‘ineens’ heel anders verlopen. 

We leven - kerkelijk bezien - nu in de tijd tussen de Hemelvaart van de Here Jezus en het feest van Pinksteren 
van volgende week. Ook dat was een periode in het leven van de discipelen, die heel anders geworden was dan ze 
zich eerder voorgesteld hadden. Eerst - tijdens het leven van de Here Jezus - stelden ze zich deze periode voor, zo-
als het de jaren ervoor ‘gewoon’ was: samen met de Here Jezus het land doortrekken. Na Zijn lijden en sterven 
kwam er het besef, dat ze met verdriet alleen achtergebleven deze periode doorkomen moesten. Na Pasen was er 
‘ineens’ de grote blijdschap, dat ze met de levende Heer ‘gewoon’ weer op de aarde verder konden. En na de 
Hemelvaart beseften ze, dat hun leven toch weer zonder de Heer verder moesten, maar nu met een gevulde leegte: 
dat hun Heer bij de hemelse Vader was. Dus telkens weer andere voorstellingen van hoe hun leven op dat moment 
zijn zou. 

Toch probeerden de discipelen steeds het beste ervan te maken. En zo mag het ook bij ons zijn. Als door om-
standigheden een dag anders in ons leven verloopt, dan kunnen we hopelijk in de nieuwe situatie weer het beste 
ervan maken. Want op die wijze blijven we elke nieuwe dag weer als een gave uit Gods Hand ontvangen om toch 
weer van de goede momenten van zo’n dag te genieten. 

 

Jarig 
orgen, maandag 25 mei, is zr. Hoets van het 
Kanaal zuid jarig, en komende vrijdag 29 mei is 

br. Vriezekolk van de Koningspage jarig. We wensen 
u beiden als gemeente een fijne dag en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

ZWO 
 

Als je valt, wat doe je dan? 
Blijf je kreunend liggen? Of sta je op? 
Als je vriend valt, wat doe je dan? 
Pak je zijn hand, en zeg je: ‘Kom, sta op?’ 
Jezus is de Vriend, Die je helpt op te staan 
Jezus is ook opgestaan. Dus jij kan het ook. 

Gedicht van Ruben Vahrmeijer, 11 jaar. 

  

Het is al even geleden, maar u weet het vast nog 
wel: Sta op was het thema. We hebben nog 2 diensten 
gehouden, voordat corona alles omver gooide. Geluk-
kig waren de projecten van KerkinActie al in Ons 
Kerkblad belicht. De kalenders voor de 40-dagentijd 
vonden goed aftrek. We hebben een lunch in het Hoo-
gePad gehad en Fair trade producten uit de wereld-
winkel aangeboden.  

We willen nu nog iedereen bedanken. die meege-
holpen heeft door gebed en/of door giften over te ma-
ken. Fijn, dat we met elkaar om die speciale diaconale 
taak zorg gedragen hebben. Het heeft in een opbrengst 
van € 857,30 en € 85,- voor de lunch geresulteerd. 
Namens de gezamenlijke werkgroep voor de ZWO: 
Anthoinette, Ans, Femmy, Gerda & Zwanette. 
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Beste gemeenteleden 
u er geen kerkdiensten zijn, en er ook geen col-
lectes binnenkomen, is het lastig om de geldstro-

men 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. 

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: 
➢ 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 kerkenraad alternatieven on-
derzocht, maar ziet hiertoe geen mogelijkheden. Het 
borgen van de veiligheid voor allen door risicomij-
dend te handelen blijft op dit moment de grootste pri-
oriteit. 

Bij gezondheid hopen we een volgend jaar de bui-
tenviering weer gestalte geven te kunnen. U wordt 
daarover tijdig geïnformeerd. Namens de voorberei-
dingscommissie, 

H. van der Kolk. 
 

Praat met kerken over wat wel mogelijk is 
et kabinet moet ook met kerken en christelijke 
organisaties om de tafel, zoals dat met andere 

sectoren gebeurt. Daartoe roept Gert-Jan Segers op. 
De leider van de ChristenUnie pleit voor een conve-
nant over hoe kerken weer verantwoord open kunnen. 

‘Als tegen de horeca gezegd wordt, dat je van alle 
ruimte op het terras gebruik maken mag - als die 1½ 

meter maar in acht genomen wordt - en dat het aantal 
mensen niet telt, dan zou mijn pleidooi zijn: laat dat 
ook voor kerken gelden’, zegt Segers in het NOS Ra-
dio 1 journaal. 

Premier Rutte ziet meer dan 100 mensen bij een 
kerkdienst nog niet gebeuren, zei hij gisteravond op 
zijn persconferentie over de versoepelingen van de 
coronamaatregelen. ‘Zingen is een risico, en in een 
aantal kerken heeft het virus hevig rondgewaard’, 
noemde hij als redenen. 

Maar volgens Segers is daarvoor niet genoeg be-
wijs. “Als het RIVM of het Outbreak management 
team (OMT) zegt: ‘Jongens, dit moeten we niet doen’, 
dan zou dit mijn pleidooi absoluut niet zijn.” 

Presentator en theoloog Andries Knevel vindt juist, 
dat kerken niet te hard van stapel lopen moeten. ‘Ik 
vind, dat kerken terughoudend moeten zijn’, zei hij 
gisteravond in OP1. “Ik vind de positie van ‘dat we 
achtergesteld worden’ een verkeerde positie. Laten 
wij bescheiden zijn.” Volgens Knevel moet voorko-
men worden, dat het beeld ontstaat, dat kerken een 
uitzonderingspositie krijgen. ‘En ik vind, dat kerken 
die unieke positie ten opzichte van concertzalen of an-
dere bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet 
hebben mogen.’ 

Hij vindt daarom geduld op zijn plaats. ‘Laten we 
ook aan ons publiek denken. Misschien is 300 mensen 
in een kerk per 1 september nog helemaal niet veilig 
genoeg’, zegt hij. ‘Bescherm de waardigheid van het 
leven staat in kerken op een grote plek. Dus doe nu 
maar rustig aan.’ 

Segers van de ChristenUnie wil geen uitzonde-
ringspositie of een privilege voor kerken, maar wil, 
dat ze gelijk behandeld worden, zo-
als andere sectoren. Het zou daarom 
volgens hem goed zijn, als er van het 
OMT een gericht advies voor kerken 
komt, waarin de risico’s van bijvoor-
beeld zingen meegenomen wordt. 
‘En als nou binnen samenkomen ge-
vaarlijk is, zou je dan ook buiten sa-
menkomen kunnen? In de geschie-
denis is dat vaker gebeurd.’ 

(Nos.nl, 20-05-2020) 
 

Gesprek in de kerk 
e 2e aflevering van een Gesprek in de kerk staat 
online. Deze keer is onze scriba Martien Hert-

gers de gast, en tevens kunnen we naar een ouderlinge 
uit Hoenderloo luisteren. Hoe beleven zij de huidige 
omstandigheden, hoe staan ze erin? Het is via de link 
https://youtu.be/h9nuPFHkdOQ te bekijken, of anders 
door op Youtube de zoekwoordenreeks  Gesprek nr. 
02 Hoenderloo Lieren in te geven.  
 

  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/h9nuPFHkdOQ

