
 

Kerknieuws   

(verzonden aan 41 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 28 februari 2021, 17e jaargang, nummer 08 
 

Perspectief 
et deze zondag nemen we van de maand februari afscheid. Daarmee zijn er al 
weer 2 maanden van het nieuwe jaar voorbij. We gaan de maand maart in. Vo-

rig jaar was de maand maart de maand, waarin voor het eerst de verwoestende wer-
king van het coronavirus ook in ons land duidelijk werd. Met alle gevolgen vandien. 
Ook binnen de kerk. We beëindigden de zondagse kerkdiensten. Achteraf bezien gin-
gen we in de maand september verder. Om vervolgens in december opnieuw een on-
bepaalde tijd ermee te stoppen. 

 Inmiddels bemerken we in de maatschappij een sterke toename van verzet tegen 
allerlei beperkende maatregelen. Het begon al met de instelling van de avondklok, 
maar nu het mooie weer aangebroken is, zie je grote groepen in de openlucht samen-
komen. Veelal zonder afstand houden en geen mondkapjes dragen. Men raakt de di-
verse beperkingen beu. En zoals altijd zie je in het kielzog van de maatschappelijke 
ontwikkelingen ook binnen de kerken dezelfde verschijnselen opdoemen. De afgelo-
pen week reikte de landelijke protestantse kerk aan, dat ook in allerlei plaatselijke ge-
meenten ‘ineens’ de roep toeneemt om ’s zondags weer te openen, de mogelijkheden 
van zingen weer te schenken enz. 

Als plaatselijke gemeente doen we veel beter eraan om ons niet steeds door de waan 
van de dag leiden te laten. De ene dag beweert de ene deskundige dit, en de dag erop 
een andere deskundige weer dat. Nog een poosje geduld houden kan geen kwaad. 
Laat eerst de vaccinaties hun werk doen, en in die tussentijd neemt - net als vorig jaar 
- de zonnesterkte weer toe. Vorig jaar zag je halverwege april door de toenemende 
zonnesterkte de besmettingen in een paar weken snel teruglopen. I.p.v. steeds weer 
slechts enkele weken vooruit te kijken is een perspectief van duidelijkheid beter. 
Gewoon voorlopig niet samenkomen. Laat de maand mei een mooi oriëntatiepunt zijn 
om dan - met veel meer gepleegde vaccinaties en een veel sterkere zonnestraling - van 
alles weer op te starten! 
 

Jarig 
orgen, maandag 01 maart, is zr. van den Beld 
van de Lierderstraat jarig, en komende zaterdag 

06 maart is br. Rozendaal van de Evert Jan Boksweg 

jarig. We willen als gemeente u samen met uw echt-
genoten hiermee van harte feliciteren, en wensen u 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
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Tip de diaconie! 
ver enkele maanden komt er binnen de diaconie 
een verandering. Na gedane diaconale taken gaan 

Anja, Tineke en Zwanette hun taken overdragen. En 
we roepen daarom uw/jouw hulp in, zodat wij met 
potentiële nieuwe diakenen contact leggen kunnen! 
Want we zetten de diaconale activiteiten graag met 
dezelfde inzet voort. Heeft u tips voor ons wie we 
benaderen kunnen? Kent u iemand in onze gemeente, 
die hulpvaardig en actief is, die voor de medemens 
oog, oor en hart heeft, en met plezier de handen er-
voor uit de mouwen steekt? Hij of zij kan van een 
klein team deel uitmaken, dat zich voor het onder-
steunen en organiseren van diverse taken voor onze 
gemeente en eredienst gezamenlijk inzet. Geweldige 
werkzaamheden, die veel voldoening geven en 
leerzaam zijn. Bel met of stuur een app naar Hennita 
via 06-3575292, of e-mail ons via diaconie@pknlie-
ren.nl. We zien naar je bericht uit, bij voorbaat dank! 

Hartelijke groet, de diaconie: Anja, Hennita, Rina, 
Tineke & Zwanette. 

 

40-dagentijd 
et aantal kerkgangers in Nederland neemt af, 
maar een groeiende groep mensen is naar zinge-

ving op zoek. Ze hebben het misschien goed met el-
kaar, maar tegelijkertijd is er het gevoel van iets te 
missen. Op deze ̀ dorst´ naar zin speelt de Protestantse 
kerk in door deze mensen een plek te bieden, waar ze 
zingeving en saamhorigheid vinden kunnen. Pioniers-
plekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend 
water voor iedereen, die op zoek naar zin is. 
 

Gedicht 
 

Kom naar het levend water, kom naar de bron: 
leer valse schijn verlaten, en keer om.  
Ik ben het levend Water, Ik ben de Bron, 
leer je op Mij verlaten, en zie niet om. 
Wie zoekt om God te eren, Hart van bestaan, 
zal in Mijn daden lezen de ene Naam. 
Wie aarde bewerken gaat, leert met geduld 
de groeikracht op te merken, die haar vervult. 
Leven wordt je gegeven, Adem en Geest; 
dood zul je niet meer vrezen, zowaar Ik leef. 

ZWO-commissie. 
 

Collectedoel 
oor iedereen een kerk. In Nederland gaan er 
steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat be-

tekent niet, dat er aan zingeving geen behoefte is. 
Kerken spelen met alternatieve vormen van kerk zijn 
hierop in. Pioniersplekken vormen een nieuwe chris-
telijke geloofsgemeenschap, waarbij de boodschap 
van het evangelie niet losgelaten, maar op een andere 
manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer 

dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ont-
staan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open 
en betrokken community rondom het christelijk ge-
loof, waar veel mensen met gebroken levens, kwets-
baar en in moeilijke omstandigheden komen. Met 
verschillende activiteiten, ‘s zondags en doordeweeks, 
zet Seinpost Slinge zich voor het welzijn in de wijken 
Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam in. Met uw bij-
drage aan de collecte steunt de Protestantse kerk pio-
niersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.  

Maak uw gift over via NL05RAB0306001888 
t.n.v. KerkinActie o.v.v. missionair werk februari. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te ma-
ken? Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.-
nl/40dagentijd en protestantsekerk.nl/pionieren. Be-
dankt voor uw steun! Namens de diaconie, 

 Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja. 

 
Vaccinaties in reformatorische tehuizen 

e helft van de bewoners van reformatorische verzor-
gingstehuizen weigert op basis van religieuze bezwa-

ren een coronavaccin. Dat meldt dagblad Trouw na een 
rondgang langs tientallen instellingen voor bewoners met 
een reformatorische leefstijl. 

‘Een deel van onze bewoners vertrouwt in de voorzie-
nigheid van de Heere, en wil dat vertrouwen met de tussen-
komst van een vaccin niet schaden’, stelt een bestuurder 
van een reformatorisch tehuis in de krant. Veel behouden-
de protestanten laten hun kinderen ook niet inenten. 

Het valt wel op, dat de vaccinatiegraad met zo’n 50% 
iets hoger dan bij de jaarlijkse griepprik ligt. Op Urk, waar 
het grootste deel van de bevolking gereformeerd is, kiest 
een kwart van de oudere bewoners voor een 
griepprik. In deze plaats ligt de algehele vacci-
natiegraad onder 50%. 

Als te veel Nederlanders zich niet vaccineren laten, is 
de kans groot, dat er een infectieziekte uitbreekt. Dit ge-
beurde bijvoorbeeld in 2013, toen de Biblebelt met een 
mazelenuitbraak te maken kreeg. 

(Nu.nl, 25-02-2021) 

 

Vanuit de gemeente 
erdriet is er bij Rianne Blankestijn van de Ooster-
broeksweg. In het vorige digitale Gesprek in de kerk 

(nr. 15) sprak ze o.a. over haar moeder. De aansluitende 
week ging het met haar moeder snel minder goed, en is vo-
rige week zaterdag 20 februari overleden. We wensen haar 
en haar man Gerard Gods troost en steun bij dit verdriet, 
dat er in hun leven gekomen is. 

 
Gesprek in de kerk 

r staat weer een nieuw Gesprek in de kerk online. Deze 
keer is naast een gemeentelid van Hoenderloo Hannie 

van de Beek uit onze gemeente mijn gast. 
Het gesprek is via de link www.gesprekindekerk.nl te 

vinden; het betreft nr. 16. 

 

  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.gesprekindekerk.nl/

