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De tijd naar Pasen toe 
e hebben inmiddels de carnavalsdagen achter de rug. Heel anders was het dan 
in andere jaren. Want het is elk jaar een dagenlang festijn vol feesten, verkle-

den, drank en nog veel meer, wat onvermijdelijk daarbij komt. Ook vorig jaar was het 
nog volop feest, want ondanks een langzaam maar zeker oprukken van een toen nog 
onbekend coronavirus deed dat bij veel carnavalsvierders de pret niet drukken. Met 
alle verwoestende gevolgen vandien, konden we achteraf concluderen. 

Het vorige weekeinde was het alles dus sober. Geen optochten, geen feesten bui-
tenshuis, een avondklok, die de mensen in principe in de loop van de avond thuis-
hield. Sinds afgelopen woensdag is de 40-dagentijd ingegaan. De 40 dagen van voor-
bereiding op het belangrijkste feest van de kerk, het Paasfeest. Deze 40-dagentijd, 
vroeger de lijdenstijd genoemd, was binnen de kerken een periode van soberheid, van 
nadenken over de grondwaarden van ons bestaan. Deze tijd van inkeer komt dit jaar 
op een bijzondere wijze tot uiting. Nu er allerhande maatschappelijke beperkende 
regels zijn, zullen velen meer thuis zijn. En doordat bezoek niet de bedoeling is, is het 
ook veel meer een periode van op zichzelf teruggeworpen zijn. En ook al zijn er 
genoeg, die dat verafschuwen, kan het uiteindelijk veel heilzamer zijn om dat nu te 
omarmen, nu het nu eenmaal niet anders is. Deze bijzondere tijd niet vijandig tege-
moet treden, maar juist als een vriend benaderen. Een tijd van minder verplichtingen. 
Een tijd van eens meer aan jezelf toekomen. Helemaal niets mis mee! 

Het landelijke thema van de Protestantse kerk is dit jaar Ik ben er voor jou. Deze 
thema’s zijn altijd open deuren. Je zult immers niet gauw zeggen ‘Ik ben er eens niet 
voor jou’. Toch roepen deze woorden juist in deze coronatijd toch ook wel bijzondere 
gevoelens op. Want door de afstand bewaren en slechts een beperkte bezoekmo-
gelijkheid kun je in deze periode toch minder gemakkelijk er voor een ander zijn. Het 
vraagt creativiteit om mensen niet in de steek te laten. Gelukkig mogen we intussen in 
ons geloof altijd belijden, dat God er wel voor je zijn zal. Hij zal ons nooit loslaten. 
Dat geeft hoop en kracht om in deze 40-dagentijd voort te gaan. 
 

Jarig 
omende vrijdag 26 februari is br. van den 
Beld van de Zwarte bergweg jarig. We 

willen u samen met uw vrouw hiermee van 
harte feliciteren, en wensen u samen een fijne 
verjaardag en Gods zegen toe. 
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Snertnieuws 
nmiddels is er een jaar voorbij, waarin 

we Samen eten gemist hebben. Een stukje 
gezelligheid, waarnaar veel mensen iedere 
maand uitkijken. Een smakelijke verrassing 
was het, toen er afgelopen week bij onze vaste 
gasten van Samen eten snert gebracht werd. 
We hopen iedereen straks, wanneer het alle-
maal weer kan, te-
rug te zien. Blijf 
gezond, zorg goed 
voor jezelf en je 
dierbaren. 
Namens het team 
van Samen eten, 

Tilly, Els, Zwanette, Ans & Anja. 
 

Collectedoel 
oor de economische situatie in Moldavië 
zien veel mensen geen andere mogelijk-

heid dan in het buitenland een baan te zoeken. 
Dat heeft voor de samenleving desastreuze ge-
volgen. In sommige dorpen wonen alleen nog 
ouderen en jongeren. KerkinActie ondersteunt 
kerken, die hen stimuleren om voor elkaar te 
zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ou-
deren. Ouderen zijn blij met de hulp en aan-
dacht, en bieden jongeren, die zonder ouders 
opgroeien, een plek, waar ze met hun verhaal 
terecht kunnen. Met de opbrengst van deze 
collecte steunt KerkinActie het werk van ker-
ken voor kwetsbare mensen in Moldavië. 
Helpt u mee? Maak uw gift via NL05RAB0-
306001888 t.n.v. KerkinActie o.v.v. Moldavië 
februari over. Kijk voor meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd of www.kerk-
inactie.nl/diaconaatmoldavie. Bedankt voor 
uw steun! Namens de diaconie,  

Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja. 
 

40-dagentijd 
eze week zouden we bedenken kunnen, 
wie er in onze gemeente of in onze buurt 

door ziekte wat minder in beeld is. Met elkaar 
kunnen we deze week zo’n iemand met een 
bloemetje of een mooie kaart verrassen. 

 
Gebed: 
  

Wanneer wij langs de grenzen van het 
leven moeten gaan, waar ziekte ons klein, 
onzeker en afhankelijk maakt, laat ons 
leven dan niet in de angst verlopen. Als 
leven pijnlijk wordt, het broze lichaam 
vervalt, laat er een omarming blijven, die 
ons draagt. Laten er mensen zijn, die ons 
vasthouden, doe zelf Uw Naam eer aan, en 
laat U vinden, als wij U zoeken. Amen.  

ZWO-commissie. 
 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt weer Ons Kerkblad. 
Kopij hiervoor kan t/m komende zaterdag 

27 februari nog bij Wilma Boot (kerkblad@-
pknlieren.nl) ingeleverd worden. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen woensdag 17 februari heeft zr. 
van der Schoor van de Hoge bergweg 

een operatie in het Gelre ziekenhuis onder-
gaan. Als alles helemaal naar wens verlopen 
is, kon ze dit weekeinde weer naar huis terug-
keren (dat weet ik op het moment van deze 
Kerknieuws maken nog niet). We wensen haar 
een voorspoedig herstel toe. 
 

Kerkdienst 
r staat weer een nieuwe kerkdienst online. 
We lezen als bijbelgedeelte 2 Kon. 4:38-

41. Een doorgaans wat onbekender verhaal 
rond de profeet Elisa. Een verschuiving in de 
uitleg van het verhaal in de loop van de tijd 
maakt het verhaal herkenbaarder. We gaan na, 
wat het ons vandaag de dag nog steeds te zeg-
gen heeft. 

De kerkdienst is gemakkelijk via de link 
www.dominee.eu te vinden; het betreft nr. 14. 

 
 

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

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven. 
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http://www.dominee.eu/

