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eel veel mensen kijken al wekenlang naar dit weekeinde van Pinksteren uit. Helaas niet vanwege het feest van 
Pinksteren, dat we als kerken vieren mogen. Maar om de reden, dat er op diverse terreinen vanaf 01 juni weer 

verdere versoepelingen in de maatschappij optreden. Temidden van alles is wellicht het openen van terrassen wel 
het meest zichtbare. Met het vooruitzicht van het prachtige weer de komende dagen zal er dit jaar een enorm ver-
schil tussen 1e en 2e Pinksterdag zijn. Waar allerlei mensen op pad in de natuur en op de stranden op 1e Pinkster-
dag op geen terras terecht kunnen, daar kan dat ineens een dag later, op 2e Pinksterdag, volop. 

De reden om de terrassen op 1e Pinksterdag nog niet te openen heeft uiteraard niets ermee te maken, dat het ka-
binet met de bijzondere dag van de zondag voor de christenen rekening houden wilde. Integendeel, het is een teken 
aan de wand, dat de positie van de kerk en het christelijk geloof in het openbare, maatschappelijke leven steeds 
verder terugloopt. Toen ruim een maand geleden voor de datum van 01 juni gekozen werd, was dat getalsmatig 
logisch om de 1e van de maand als uitgangspositie te nemen. Zoals er ook over 01 juli & 01 september gesproken 
wordt. Niemand kwam op dat moment blijkbaar op het idee, dat dit jaar de maandag van 01 juni geen ‘gewone’ 
maandag was, maar dat dat 2e Pinksterdag was. Traditioneel een dag, dat mensen eropuit trekken. Maar daarmee 
zijn het ook de dagen, dat velen dan als groot weekeinde erop uittrekken. Of zelfs een langere periode vanaf He-
melvaartsdag t/m Pinksteren. Vanuit die kant bezien (dus los van het christelijk geloof) is het bevreemdend om de 
scheidslijn voor versoepelingen precies op 2e Pinksterdag te trekken, omdat dit jaar net dan de nieuwe maand 
aanbreekt. Het was dan ook begrijpelijk, dat weken geleden de horeca erop aandrong om de versoepeling een dag 
eerder te laten ingaan. Na wekenlange mindere of zelfs geen inkomen was de 1e Pinksterdag meer dan welkom om 
erbij te hebben. Maar, zoals we inmiddels weten, ze vingen bot, de datum van verandering bleef op de maandda-
tum van de 1e hangen. 

Het is voor veel bedrijven dus een bittere pil om te slikken, dat de beperkingen op 1e Pinksterdag, 31 mei, van 
kracht blijven. De keerzijde daarvan is voor de kerken wel, dat de 1e Pinksterdag een op diverse wijzen rustiger 
dag blijft. Ook al kunnen ook de kerken niet samenkomen als in voorgaande jaren, toch mag het feest van de uit-
storting van de Heilige Geest ook dit jaar volop vorm verkrijgen. Vooral in digitale vorm. Maar wellicht ook door 
thuis eens extra tot bezinning en besef te komen, hoe de Geest van God op telkens weer nieuwe wijzen mensen 
inspireert om de wegen van God in te slaan. Het is juist in dit bijzondere jaar eens een extra stimulans om daarbij 
nader stil te staan. 

 

Jarig 
omende donderdag 04 juni is br. Wikkerink van 
de Lierderstraat jarig. We willen als gemeente u 

hiermee van harte feliciteren, en wensen u Gods zege 
voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Openluchtviering 2e Pinksterdag 
anwege de heersende overheidsmaatregelen als 
gevolg van het coronavirus is het dit jaar niet 

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

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. 
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De Schuur 
omende zaterdag 06 juni a.s. opent De Schuur in Lie-
ren weer voorzichtig haar deuren voor de klanten, 

weliswaar onder strikte voorwaarden. Een van die voor-
waarden is, dat slechts 08 klanten, met een winkelmandje, 
tegelijkertijd toegelaten worden. 

Na die datum gelden weer de gebruikelijke openingstij-
den, uiteraard met deze voorwaarden. Als u niet hoesterig 
of verkouden en verder fit bent, bent u van harte welkom. 
 

Heilige Corona 
n de katholieke kerk behoorde zij lange tijd tot de cate-
gorie ‘obscure’ heiligen. Maar sinds het virus, dat haar 

naam draagt, ons leven lam gelegd heeft, staat de heilige 
Corona weer volop in de belangstelling. Jarenlang lagen 
haar relieken in de opslag van de Dom van Aken opgebor-
gen ... 

Maar toen veranderde opeens alles. Het virus nam bezit 
van Europa, en dus ook van de keizersstad Aken. Opeens 
lag de naam van de heilige Corona op ieders lippen … , die 
aan een ongekende comeback bezig is. ‘Het is eigenlijk 
heel erg grappig, dat uitgerekend de heilige Corona nu het 
toneel weer betreden heeft’, zegt hoogleraar kerkgeschie-
denis Paul van Geest. “Haar naam houdt geen verband met 
het virus, want dat virus is naar de stekeltjes rond de uit-
wendige structuur genoemd, die, wanneer het virus tweedi-
mensionaal afgebeeld wordt, samen als het ware een krans 
vormen, in het Latijn ‘corona’. Dingen komen soms won-
derbaarlijk in het leven samen. Een obscure heilige staat 
plotseling in het volle licht, en wordt het gezicht van een 
pandemie” ... 

Corona van Egypte leefde volgens de 
overlevering rond 160 na Christus, en was 
uit Syrië of Egypte afkomstig. Ze stierf de 
marteldood rond 177 onder keizer Marcus 
Aurelius. Haar feestdag valt op 14 mei, 
maar ook op 20 februari, 24 april en 18 
september, terwijl de oosters-orthodoxe 
kerk haar op 11 november herdenkt. Daar begint de on-
duidelijkheid al. De enige constante in alle verhalen over 
haar leven is de wijze, waarop zij om het leven kwam: ook 
haar levenseinde was buitengewoon gruwelijk. Met recht 
een marteldood. De nog maar 16-jarige Corona werd eerst 
tussen 2 palmbomen vastgebonden. Vervolgens werd het 
touw dat de bomen bijeenhield doorgesneden en door de 
kracht van de terugverende bomen werd ze uit elkaar gere-
ten ... De stoffelijke resten van Corona kwamen in de 10e 
eeuw door toedoen van Otto III … naar Aken, waar ze 
sindsdien bewaard worden … 

Een belangrijke functie van heiligen is, dat ze onze 
voorspreker bij God zijn. Plat gezegd: door aan hen in de 
hemel te vragen om voor jou te bidden kun je dingen hier 
op aarde voor elkaar krijgen. Het gebed tot de heilige Co-
rona, waarin gevraagd wordt om de epidemie af te wenden 
en zieken te genezen, bevat niet voor niets de zin ‘Heilige 
Corona, bid voor ons’.  

Van Geest vergelijkt heiligen met ambassadeurs, maar 
dan in de hemel. ‘Heiligen aanroepen ligt in het verlengde 
van de verzuchting, waarin mensen heel sterk aan een 
overleden familielid denken en zich dan afvragen, hoe zij 
of hij in bepaalde - meestal moeilijke - omstandigheden ge-

reageerd hebben zou. Mensen willen in alle tijden op een 
of andere manier een aanspreekpunt hebben, een concreet 
loket aan gene zijde, waar je in moeilijke tijden terecht 
kunt. Protestanten vinden dat onzin. Die zeggen, dat je het 
beste tot Jezus Zelf bidden kan. Daarin zit natuurlijk ook 
wel iets. Ik weet niet, of het efficiënter is om via een hemel-
se diplomaat contact met God te zoeken, of frank en vrij 
rechtstreeks tot de Heer Zelf te bidden. Ik heb daarnaar 
geen empirisch onderzoek gedaan. En dat kan ik ook niet 
doen. Laat ik het zo zeggen: katholieken geloven, dat het je 
zaak bij God sterker maakt, als je een goede advocaat 
hebt.” 

Aan veel heiligen wordt een specialisme toegekend, dat 
niet zelden met het attribuut te maken heeft, waarmee ze 
gemarteld zijn. Zo wordt Apollonia van Alexandrië vaak 
met een tang in haar handen afgebeeld, waarmee volgens 
de legende haar tanden uitgetrokken werden, reden, waar-
om zij bij tandpijn aangeroepen wordt, en patrones van 
tandartsen is. De heilige Blasius (aan te roepen bij keel-
pijn) wordt vaak met 2 gekruiste kaarsen afgebeeld, omdat 
hij hiermee keelziekten genas, en de Romeinse heilige Phi-
lippus Neri schopte het tot patroon van de dansleraren, om-
dat hij zó vurig bidden kon, dat hij door de kerk zweefde. 
Daarnaast kan zijn hulp ook door onvruchtbare vrouwen en 
bij aardbevingen ingeroepen worden. Ook de heilige Coro-
na heeft verschillende specialismen .... Zo is zij de patrones 
van grafdelvers, schatgravers, slagers en houthakkers. Dit 
laatste natuurlijk vanwege de manier, waarop zij aan haar 
einde kwam. Verder kan Corona bij rugklachten, hagelbui-
en en financiële aangelegenheden (vanwege haar naam 
‘kroon’ in de betekenis van geldstuk) aangeroepen worden. 
In Oostenrijk was ze bij deelnemers aan loterijen lang po-
pulair. 

Maar nergens blijkt, dat de heilige Corona dé bescherm-
heilige tegen epidemieën zijn zou. Daarvan is slechts één 
voorbeeld bekend. In het Oostenrijkse St. Corona am 
Wechsel werd de heilige Corona in de 16e of 17e eeuw bij 
vee-epidemieën aangeroepen, maar die traditie was zeer 
lokaal. 

(Trouw.nl, 20-05-2020) 
 

Vanuit de gemeente 
orige week vrijdag 22 mei is zr. Verkaik na haar reva-
lidatie vanuit Randerode weer naar huis teruggekeerd. 

Maar haar huis wordt nu toch teveel voor haar, en daarom 
staat ze inmiddels op de wachtlijst voor een aanleunwoning 
bij de Matenhof. We zijn als gemeente met haar dankbaar, 
dat ze weer thuis is, en hopen met haar mee, dat er spoedig 
een geschikte nieuwe woning voor haar vrijkomen zal. 
 

Kerkdienst 
andaag en morgen is het feest van Pinksteren. God 
zendt Zijn Heilige Geest om Zijn discipelen de wereld 

in te sturen. Om getuigen van Hem te zijn. En niet alleen 
zij, ook wij vandaag de dag mogen nog steeds getuigen van 
Hem zijn. In de nieuwe online dienst staan we nader bij dat 
feest van Pinksteren stil. We kunnen via deze link 
https://youtu.be/5A1B4v3h0ck ernaar  kijken. Het is ook te 
vinden door op Youtube de zoekwoordenreeks  Kerkdienst 
Hoenderloo Lieren nr. 03  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/5A1B4v3h0ck

