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n deze dagen staan we bij het einde van de 2e wereldoorlog stil. Op maandag is de officiële her-
denking ’s avonds, en de dag erop is de offciële bevrijdingsdag. Het einde van 2e wereldoorlog 

75 jaar geleden. Althans als we het op Nederland toespitsen. Want waar wij doorgaans van de 
jaren ’40-’45 spreken, daar is dat niet overal gemeengoed. Ik weet nog, dat ik 2 jaar geleden in 
Ballycastle in Noord-Ierland een monument van de 2e wereldoorlog zag. En erop stonden de 
jaartallen 1939-1945. De 2e wereldoorlog begon nl. op 01-09-1939 met de inval in Polen, en 
eindigde pas op 15-08-1945, nadat Japan vanwege de 2 geworpen atoombommen de strijd staakte. 

Maar terug naar ons land, toen de vrede een feit werd. Dat was 75 jaar geleden, en vanwege het 
getal zouden dit jaar de vieringen extra groot aangepakt worden. Reeds vorig jaar waren allerlei 
voorbereidingen voor deze periode begonnen. Niemand kon toen vermoeden, dat de viering een 
heel andere vorm verkrijgen zou. 

Gedenkingen en feesten gaan in allerlei vormen de komende dagen niet door. Maar dat betekent 
geenszins, dat daarmee het gedenken van mindere waarde geworden is. Integendeel juist. Dat we 
juist nu niet samenkomen mogen, dat je nu in onvrijheid op jezelf blijven moet, geeft dit jaar on-
verwachts een extra verdiepende betekenis aan het gedenken. Elk jaar horen we varianten op 
dezelfde woorden, nl. dat vrijheid ‘niet vanzelfsprekend’ is, en dat ‘dat nooit meer gebeuren mag’. 
We horen die woorden elk jaar verplicht weer aan, terwijl ze feitelijk de meesten niet meer raken, 
omdat we die onvrijheid toch niet meer meemaken zouden. En ineens, vanuit totaal onverwachte 
hoek, hebben we op een heel specifieke wijze ineens wel ermee te maken. En niet alleen wij als 
land, maar de gehele wereld. Een ieder leeft in onvrijheid, bezorgdheid, en is er de bedreiging van 
het leven. Niet voor niets werden de afgelopen 2 maanden door velen met de oorlog vergeleken. 
Nu gaat het echter om een ‘onzichtbare vijand’. Zeker, het is heel anders, en beslist niet met de 
heel andere verschrikkingen van de 2e wereldoorlog te vereenzelvigen. Maar dat mensen parallel-
len trekken, is begrijpelijk. 

Aan de oorlog kwam een einde. Die bevrijding vieren we. Op een gepaste wijze dit jaar. Maar 
ook als teken van hoop. Mensen hoopten in oorlogstijd vurig op het einde ervan, en dat is geko-
men. Zo zal ook aan deze tijd van het virus een einde komen. We moeten nu nog geduld oefenen. 
Maar het einde ervan komt. Vast en zeker! 
 

Jarig 
omende woensdag 06 mei is br. Mulder van 
het Kasteel jarig. We willen als gemeente u 

samen met uw vrouw hiermee van harte felicite-
ren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe le-
vensjaar toe. 
 

Een kaartje altijd welkom! 
p dit moment worden er veel kaarten verstuurd. 
Even aandacht voor elkaar. Voor mensen, die er 

niet uit kunnen, of die een extra steuntje in de rug ge-
bruiken kunnen. In de Schuur is altijd een mooie col-
lectie kaarten te koop, die door Thea Akkerhuis ge-
maakt worden. Helaas is de Schuur op dit moment 
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nog dicht. Wilt u toch graag wat in voorraad hebben, 
dan kunt u deze bij mij bestellen. Een gesorteerd setje 
van 10 of 5 stuks voor € 10,- of € 5,-. 

U kunt de kaarten telefonisch bestellen en bij mij 
in de brievenbus ophalen, en daar het geld gepast in 
een zakje of envelop doen, of in overleg kom ik hen 
even in Lieren of Beekbergen brengen. 
 

Collecte 
p 5 mei zouden wij uitbundig vieren, dat we 75 
jaar geleden bevrijd werden. Het is waardevol 

om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelf-
sprekend. Helaas kunnen al de plannen niet tot uitvoer 
gebracht worden, maar laten we - hoe dan ook – vie-
ren en dankbaar zijn, dat we in vrijheid leven. 

Want dat geluk kent niet iedereen in de wereld. We 
denken vandaag aan Noord-Nigeria. Ruim 2.000.000 
Nigeriaanse christenen en moslims zijn in eigen land 
voor het geweld op de vlucht. De mensen daar lijden 
zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen 
zijn kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gru-
weldaden gezien hebben. KerkinActie heeft samen 
met een lokale organisatie een programma voor trau-
maverwerking opgezet. Zo’n 100 kinderen per jaar 
krijgen intensieve begeleiding. Ze leren over hun er-
varingen te praten, en krijgen hulp om ondanks hun 
trauma hun leven voort te zetten. Ook worden vrijwil-
ligers getraind om in hun eigen gemeenschap aan 
traumaverwerking te werken. Er is een enorm tekort 
aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse ker-
ken en organisaties biedt KerkinActie voedselhulp, 
water, sanitair en hulp om trauma’s te verwerken. 
Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. 
Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten 
in de strijd tegen armoede en terrorisme.  

Laten we deze zondag bij onze vrijheid stilstaan, 
en tegelijk voor onze naasten in Nigeria collecteren. 
De helft van uw bijdrage is voor noodhulp, de andere 
helft voor structurele vredesopbouw en traumahulp 
bestemd.  U kunt uw collecte op het rekeningnummer 
van Diaconie Prot. Gem Lieren-Beekbergen NL05RA-
BO0306001888 o.v.v. veiligheid Nigeria overmaken. 
Hartelijk dank!  

De diaconie. 
 

Kerkenraad 
et coronatijdperk doet andere manieren ontstaan 
om elkaar te ontmoeten. Komende woensdag-

avond 06 mei komt de kerkenraad 
voor het eerst digitaal samen. Een 
ieder vanuit zijn of haar eigen woon-
plek via de computer, laptop of ta-

blet verbonden. Om de actuele zaken te bespreken, en 
beleid voor de nabije toekomst, als alles weer opstar-
ten gaat, te maken. We beginnen om 19.30 uur. 
 

Kerkdienst 
orig weekeinde was dan het moment daar, dat we 
de 1e digitale kerkdienst vanuit onze kerk bekij-

ken konden. Het was een opname vanuit de kerkge-
bouwen vanuit mijn beide gemeenten: een deel was in 
Lieren, een ander deel in Hoenderloo opgenomen. Dat 
was bijzonder om te doen. Sinds 10 jaar ben ik als 
predikant aan beide gemeenten verbonden, maar dat is 
bijna de enige link tussen beide gemeenten. Verder is 
er alleen een gezamenlijke gespreksgroep. En geogra-
fisch is het ook logisch, dat er verder geen verbonden-
heid tussen beide gemeenten is: het ligt iets meer dan 
10 kilometer uit elkaar. Allemaal prima verder. Het is 
voor mij heel prettig om zo op 2 aparte plekken te 
functioneren. 

Soms kwam in gesprekken op bezoek of op de ge-
spreksgroep wel eens de vraag op, of er tussen de bei-
de gemeenten niet méér samen gedaan worden kon. 
Dat blijkt altijd lastiger te realiseren dan het op het 1e 
gehoor klinkt. Zo werd er wel eens van een gezamen-
lijke dienst gesproken. Velen zullen daarvoor zijn. Al-
leen allen in Lieren zeggen dan ‘Ja, maar dan wel in 
Lieren’, en allen in Hoenderloo zeggen dan ‘Ja, maar 
dan wel in Hoenderloo’. Kortom, zo gemakkelijk is 
het dus nog niet. 

En dan ineens is er een tijd, waarin de wereld tot 
stilstand komt, en er andere vormen van gemeente-
zijn opkomen. Dan komt er tijdelijk zomaar een ande-
re, en meteen gezamenlijke, vorm op. Toen het idee 
van de digitale kerkdienst opkwam, had ik meteen als 
voorstelling: dat ga ik in de beide kerkgebouwen op-
nemen. Want ik ben nu eenmaal aan beide gemeenten 
verbonden. Zo kunnen leden van beide gemeenten 
ook eens een blik op het andere kerkgebouw werpen. 

Maar daarmee kennen we elkaar als gemeenten 
persoonlijk nog niet. Dat verandert ook niet zomaar. 
Toch liggen er ook hier nieuwe mogelijkheden om el-
kaar op kleine schaal wat nader te leren kennen. Wel-
ke vorm dat verkrijgen zal: volgende week kom ik in 
de Kerknieuws daarop nader terug.  
 
 
 
 

 

 
 

  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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