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De maand mei is in aantocht 
e komende week gaan we meemaken, dat er diverse maatschappelijke versoepelingen aangekondigd worden. 
Dat gebeurt internationaal reeds, bijv. in Engeland, en ook wij volgen. Vorig jaar liep het aantal besmettingen 

in de loop van april snel terug, wat naast de maatregelen ook door het sterker worden van de zon te maken had. 
Ook nu lijkt die werking weer op te treden (de ernst van de gevreesde 3e golf blijft uit). Daarnaast nemen de vacci-
naties langzaam aan verder toe, waardoor ook de bubbel van het aantal beschermde mensen steeds meer uitdijt. 

Een paar maanden terug reeds hadden we als kerkenraad als stip aan de horizon het herstarten van de kerkdien-
sten in de maand mei gelegd. Dat is een prima oriëntatiepunt geweest. Het is goed om de lijn van de zondagse sa-
menkomsten weer op te pakken. Diverse andere gemeenten zijn inmiddels reeds begonnen, en wij volgen spoedig 
dus. We zullen deze maand als kerkenraad afstemmen, op welke wijze we het doen gaan. Eerst nog met beperkin-
gen van het aantal mensen en andere zaken, die nog niet aanvangen kunnen, maar uiteraard zullen we dan zo snel 
als verantwoord mogelijk het aantal personen per kerkdienst uitbreiden. Immers, als je als grote groep gevacci-
neerd bent, is er in toenemende mate veel meer mogelijk. 

Daarmee gaan we op naar ... Tsja, naar wat eigenlijk? Het oude normaal? Of het nieuwe normaal? Hoe zullen 
we straks, in de loop van de maanden, weer als mensen met elkaar omgaan? Durven we het weer aan om de inten-
siviteit van drommen mensen op elkaar, het volop handen geven enz. op te pakken, of zullen we het anders doen 
gaan, met meer distantie en voorzichtigheid? De tijd zal het leren. Vooralsnog is het goed om eerst maar weer eens 
spoedig de stap te zetten om elkaar weer onbevangen ontmoeten te kunnen! 
 

Jarig 
orgen, maandag 12 april, is br. Leene van de 
Hulleweg jarig. We wensen u als gemeente een 

fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. 
 

Samen ontbijten in coronastijl 
elaas kon ook dit jaar door alle beperkende maat-
regelen het gezamenlijk paasontbijt in de kerk 

niet doorgaan. Om deze traditie van verbondenheid 
toch in stand te houden, hebben we daarom aan de 
gemeenteleden een ontbijtje aan huis bezorgd. Zelfs 
per motor om leden, die wat verderaf wonen, ook 
meegenieten te laten. Al met al een geslaagde smake-
lijke actie. Met speciale dank aan Ans Fillekes en An-
ja de Graaf voor de voorbereidingen, en al de ‘bezor-
gers’ voor het wegbrengen van de vele tasjes met de 

paasontbijtlekkernijen. En hopelijk 
volgend jaar weer samen met elkaar 
in de kerk?  
 
 

 

Collectedoel 
e diaconie verzorgt in het kader van eigen werk 
onder meer bemoedigingsacties, activiteiten ten 

behoeve van de 40-dagentijd, ZWO-acties, de Paas-
kaarsen in de kerk, doopkaarsen, brood voor de vie-
ring van het heilig avondmaal, het gemeente-uitje of 
aangepaste actie, de fruitactie in het najaar, dagboek-
jes met boekenlegger en ons sponsorkind. Wilt u onze 
werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u op 
bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lie-
ren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Dia-
conie eigen werk overmaken. Hartelijk dank namens 
de diaconie, Anja, Hennita, Rina, Tineke & Zwanette. 
 

Gesprek in de kerk 
r staat weer een nieuw Gesprek in de kerk online. 
Naast een gemeentelid uit Hoenderloo is uit onze 

gemeente Arno Diks mijn gast. 
Het gesprek is via de link www.gesprekindekerk.nl 

te vinden; het betreft gesprek nr. 18. 
 

  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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