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e afgelopen week heb ik de tuin weer eens gemaaid. Dat is geen hobby van me, dus doorgaans is het 
geheel weer eens aardig gegroeid, zodat het ook weer echt nodig is. Deze keer viel me op, dat er 

inmiddels heel veel paardenbloemen in de achtertuin stonden. Een op zich wel vrolijk gezicht: temidden 
van het groene gras overal grote stengels met gele bloemen. Met een beetje wind waren ze ook wat in 
beweging. Ik zag het staan, en besefte, dat het spoedig met hen voorbij was, als ik met de grasmachine de 
klus geklaard had. 

Het deed me terugdenken aan een van de digitale kerkdiensten van onlangs, waarin de Here Jezus in 
het bijbelgedeelte over het ‘gras, dat er heden is, en morgen in de oven gegooid wordt’ spreekt, alsook 
over de ‘lelies op het veld, die groeien en bloeien’ zonder zich over van alles zorgen te maken. Ook deze 
paardenbloemen wuifden vrolijk in de wind, en maakten zich geen zorgen over mij met mijn gras-
machine, die eraan kwam om onverbiddelijk over hen heen te gaan. 

Toen ik heel dicht in de buurt van een paardenbloem was, zag ik een soort van wesp op de bloem. Nog 
even voedsel binnenhalen. De bloem had voor het beestje waarde. En het beestje moest opschieten, want 
bij mijn volgende baan verdween de bloem onherroepelijk in de bak van de maaimachine. Ik beschrijf het 
allemaal, omdat ik weer eens hernieuwd besefte, hoe broos leven feitelijk is. Nu groei en bloei je, nu ben 
je er, en het volgende moment is het voorgoed voorbij. En toch groeien en bloeien ze zonder zorg. De 
Here Jezus had reeds Oog daarvoor. En voor onszelf is het ook leerzaam: geniet van elk goed moment, 
wat je goed en wel meemaken mag, want voordat je het weet, is het voorbij. 

 

De collecten in de maand juli 
Deze maand hebben we weer 3 doelen gekozen. 
1. Collecte KerkinActie (binnenlands diaconaat). Ar-
moede: 1 op de 9 kinderen groeit in armoede op, en 
daarom ondersteunt KerkinActie diaconieën in hun 
werk voor kinderen in armoede met advies en infor-
matie. 
2. Collecte voor Serve India. De Daliths zijn de zoge-
naamde kastelozen en onaanraakbaren, zij, die niet 
meetellen, en zelfs nergens geregistreerd staan, en als 
slaven in Indië uitgebuit worden. Zij hebben het 
zwaar. Onder hen vallen t.g.v. het coronavirus duizen-
den slachtoffers, omdat er geen medische hulp en 
voorzieningen zijn. Daarnaast hebben zij ook met 
hongersnood te maken. Wij vragen u daarom om Ser-
ve India te helpen door aan hun te geven, die deze 
pandemie op de meest intense manier ervaren. Zie 
ook op www.serveindia.nl. 

3. Eigen diaconale doelen. Werkzaamheden m.b.t. on-
ze eigen gemeente.  
Wij vragen u om een bijdrage op rekening: NL05RA-
BO0306001888 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeen-
te Lieren-Beekbergen. Met vermelding van het collec-
tedoel. 
 

Kerkdienst 
r staat weer een nieuwe kerkdienst online. Daarin 
gaat het over Psalm 121. Dit lied uit de bijbel is 

de eeuwen door heel geliefd geweest. Waarom spreekt 
het zoveel mensen aan? Daarover denken we na. 

 De kerkdienst is via de link www.dominee.eu te 
vinden. Het gaat om nr. 07. 

 
 

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

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven. 
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