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Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren: 

 
Voorwoord 
Het is op dit moment een beetje een tijd tussen vrees en hoop. Vrees. Komt er nog een derde golf die de zorg ontwricht 
of houden we het in de perken. De roep om versoepelingen wordt wel steeds luider, het draagvlak voor de 
maatregelen neemt af. We willen weer terug naar “de vleespotten van Egypte”. We houden minder van eigen handen 
wassen, meer van iemands oren wassen. Er is de dreiging van werkloosheid als de steunmaatregelen aflopen. Echter, 
in de zorg, het onderwijs en techniek komen we handjes tekort. 
Hoop. Tien jaar geleden was het niet mogelijk om zo snel nieuwe vaccins te ontwikkelen. Niet de ontwikkeling van 
vaccins blijkt de zwakste schakel, maar grootschalige gestandaardiseerde productie en distributie van deze met 
nieuwe technieken ontwikkelde vaccins. En er wordt veel digitaal vergaderd. Je spreekt en ziet elkaar via 
beeldtelefoon, ook aan de andere kant van de aardbol . Gouden tijden voor de verkoop van telefoons, laptops en 
internetbestellingen (bestelbusje komt morgen). Er is enorm veel innovatie op allerlei gebied. 
Hoop. Diverse oudere gemeenteleden hebben hun eerste, soms al hun tweede prik gehad. En de groep wordt de 
komende maanden steeds jonger en groter. Dat is goed nieuws. Dat geeft rust. Wel op je beurt wachten. In het rondje 
wel en wee bij onze kerkenraadsvergadering vorige week was er weinig wee. Ja, het is saai, we missen onze diensten 
en contacten, maar het gaat ons goed. Ik denk dat dit het algemene beeld is. Maar aarzel niet om eventueel wee met 
onze predikant of anderen te delen.  
Voorlopig houden we nog geen kerkdiensten, in ieder geval tot 9 mei. Dat duurt nog even. Ondertussen gaat onze 
predikant samen met zijn echtgenote verder met de online diensten en “het gesprek in de kerk”.  Dank daarvoor. U 
weet ze te vinden op YouTube.  Het gesprek in de kerk aflevering 16, al meer dan 200 keer bekeken, was weer een 
juweeltje. Om midden in coronatijd met alle beperkingen te zingen “Dank u voor deze nieuwe morgen” en “Tel je 
zegeningen”, dan weet je je gesteund en gedragen door de Heer. 
 
Jan Jansen 

 
Jarigen 

eze week twee jarigen. Vandaag, 21 maart, viert 
zr. Lemans van de Achterste Kerkweg haar 

verjaardag en  woensdag 24 maart is br. Tinholt van de 
Arnhemseweg jarig. Beiden van harte gefeliciteerd en 
Gods Zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar dat 
voor u ligt. 
 

1e collecte 21 maart: Werelddiaconaat 
en beter inkomen voor Javaanse boeren in 
Indonesië. Op het Indonesische eiland Java 

wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en 
boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze 
minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een 
hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert 
boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe 
je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij 

de irrigatiesystemen die 
zijn aangelegd, hebben de 
boeren de komende jaren 
grotere opbrengst tijdens 
de oogst. Helpt u mee? 
Geef boerengezinnen via 
Kerk in Actie een beter 
inkomen! 
Met de opbrengst van 
deze collecte steunt Kerk 
in Actie Javaanse boeren 
een beter inkomen te 
verwerven. Helpt u mee? 
Maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. 
Diaconie PG Lieren o.v.v. Indonesië maart. Meer 
informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd of 
www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie. Helpt u mee 
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om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk 
dank! Namens de diaconie, 

Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja. 

 

De Bijbel over: “De hongerigen eten geven” 
k had honger en jullie gaven mij te eten (Mattheüs 
25:35). In de opsomming van Mattheüs is dit het 

eerste werk van barmhartigheid. Het wordt ook wel de 
eerste van de lichamelijke werken genoemd en 
daarmee is al veel gezegd. Wat heb je als mens nodig 
om in de basale nood van het bestaan, van het zorgen 
voor je lichaam te kunnen voorzien? Allereerst: dat je 
te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je 
zelfs afvragen of het, meer dan een werk van 
barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat 
ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft. In 
Mattheüs 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: Als 
je straks terug kijkt: wat heb jij voor je naaste gedaan. 
Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de 
honger? Door heel de Bijbel heen is dat de grondtoon: 
een mens heeft recht op eten, op brood, zelfs je vijand, 
schrijft Spreuken. Wie brood heeft kan leven, kan 
verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we 
,nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat 
Jezus deelt. Het was een goede gewoonte in de kerk 
om het brood van het avondmaal na afloop te delen 
met de armen. Een gebaar waar beide beelden 
prachtig samen komen: brood om te leven, volop te 
leven! 
 
Gebed: 
Heer, zegen ons dagelijkse brood,  
en geef brood aan wie er honger moet lijden,  
wie overvloed heeft: honger naar gerechtigheid. 
Heer, zegen ons dagelijks brood. 
 

ZWO commissie 
 

De Schuur: Kopen op afspraak 
open op afspraak is volgens het RIVM weer 
mogelijk. Daarom wil De Schuur in Lieren met 

ingang van zaterdag 27 maart a.s. de deuren weer 
openen voor het winkelen op afspraak. Dit geldt 
alleen voor de zaterdagen van 9-16 uur. Op de 
donderdag blijven we tot nader orde nog gesloten. 
Voor een afspraak kunt u bellen met 06 30082135. 
Ook het aanleveren van goederen kan alleen op 
afspraak en alleen op de zaterdagen. Ook daarvoor 
kunt u dit nummer bellen. Uiteraard is de combinatie 
van aanleveren en winkelen mogelijk. Wij zien u graag 
weer in De Schuur. 

Het Bestuur 

 
 

Kerknieuws 
 e volgende kerknieuws wordt weer verzorgd door 
ds. A.P. de Graaf. Eventuele kopij kan worden 

verstuurd naar apdegraaf@wxs.nl 
 

Paaslied in coronatijd 
  

Dit is een vreemde Pasen, 
zo anders dan voorheen: 
we bidden afgezonderd, 
we zingen thuis alleen. 

Met iedereen op afstand, 
ook wie de dienst nu leidt: 

een lege kerk, een beeldscherm, 
wij vieren ver verspreid. 

  
Geen zingende gemeente, 
geen hartverrukkend koor, 

hoe dringt dan nu de vreugde 
van Pasen tot ons door? 

Geef elk, aan huis gebonden, 
toch de genade om 

uw opstanding te vieren: 
elk huis een heiligdom. 

  
Niet van een kerk vol mensen 

straalt nu de blijdschap af, 
maar van het nieuws van vrouwen 

die zien het lege graf; 
van leerlingen die twijf’lend 

naar Galilea gaan, 
vol vreugde Hem herkennen: 

de Heer is opgestaan! 
  

In alle zorg en moeite 
bedenken wij toch wel 

wie voor ons heeft geleden, 
wie daalde in de hel, 

wie daar de weg ons baande, 
geen dood die Hem nog bindt; 
nu kan ons niets meer scheiden 

van Hem die ons bemint. 
  

Wij danken U met Pasen, 
als kerk, hoe ook verspreid 

en toch uw ene lichaam, 
U dienend wijd en zijd. 

Door thuis of bij een ziekbed 
te zorgen voor elkaar 

wordt hier het nieuws van Pasen 
ook in ons leven waar.  

 

 scriba Martien Hertgers 

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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