
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 43 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 18 april 2021, 17e jaargang, nummer 15 
 

De maand mei is in aantocht 
et was de afgelopen week uitzonderlijk koud, kouder dan in de winter. Voordat we meteen denken, dat dit onzin is: het 
geldt niet voor de temperatuur aan de grond, al hebben we af en toe nog een vlok sneeuw en wat hagel gezien. Maar op 

de hoogte van 5 KM was de temperatuur boven Nederland - 40 C,  een lage temperatuur, die zelfs in de winter zelden bereikt 
wordt. De lucht was dan ook letterlijk vanaf de Noordpool precies boven ons land terecht gekomen. 

Van die koude lucht boven ons was op zich niet veel te merken, maar af en toe was er dus toch dat bijzondere buitje. En ’s 
morgens waren de auto’s en stukken gras nog met een laagje ijs bedekt. Dat waren uitwerkingen van wat ver boven ons was. 
Ik heb uiteraard niet de bedoeling om nu een weerpraatje te schrijven. Maar het doet eraan denken, hoe het parallel ook met 
mensen gesteld is. Je komt allerlei mensen in het leven tegen. Familie, vrienden, bekenden, collega’s enz. Als je iemand lan-
ger kent, dan weet je doorgaans ook wel, hoe iemand is, wat hij of zij zeggen of doen kan. Maar desondanks weten we door-
gaans niet, wat er bij velen diep van binnen aan ervaringen uit verleden en heden zit. En toch werken die diepe lagen van ons 
in de oppervlakte van wat we zeggen en doen door. Zoals de koude op grote hoogte toch zijn invloed op de lage temperatuur 
aan de grond uitoefent, zo werkt het diepste van wat in ons leeft uiteindelijk toch door in hoe we aan de oppervlakte in doen 
en laten ons voordoen. 

Iets vergelijkbaars geeft de Here Jezus in de bijbel ook mee. Met weer een ander beeld. Hij reikt aan, dat je aan de vruch-
ten de boom herkent. Een appelboom brengt geen peren voort, en een perenboom geen bananen. Uit het diepste van ons we-
zen komen de zaken voort, zoals we ons als mens voordoen. Het is dan ook van belang om jezelf steeds af te vragen: wat ligt 
er in de diepste kern van me besloten? In ons christelijk geloof worden we opgeroepen om liefde de grondslag van ons be-
staan te laten zijn. Liefde voor God, liefde voor je naaste. Want dan zul je vanzelf de vruchten daarvan voortbrengen. Zoals 
een boom vanzelf zijn vruchtensoort voortbrengt. Zoals op grote hoogte de koude of warme lucht uiteindelijk op ons aard-
oppervlakte doorwerkt! 

 

Jarig 
omende donderdag 22 april is zr. Modderkolk van de 
Tullekensmolenweg jarig. We willen als gemeente u 

samen met uw man hiermee van harte feliciteren, en wen-
sen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 

 

Collectedoel 
oor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een 
belangrijk land. De Near East School of Theology 

(NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Arme-
nië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt 
er namens KerkinActie als docent theologie en missiologie. 
Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie ke-
ren de kersverse predikanten naar huis terug om daar hun 
eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich 
door heel het Midden-Oosten!   

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Dia-
conie PG Lieren o.v.v. KIA onderwijs Libanon. 

Kijk voor meer informatie op https://kerkinactie.-
protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-
zending-libanon-40dagentijd/. Bedankt voor uw steun! 
Namens de diaconie, 

Anja, Hennita, Rina, Tineke & Zwanette. 

 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt weer Ons Kerkblad. Kopij hier-
voor kan t/m komende vrijdag 23 maart nog bij Wil-

ma Boot (kerkblad@pknlieren.nl) ingeleverd worden. 

 

Kerkdienst 
r staat weer een nieuwe kerkdienst online. In de weken 
na Pasen staan vaak de verhalen van de opgewekte 

Heer centraal. Deze keer gaat het over de Emmaüsgangers 
uit het evangelie van Lukas. 

De kerkdienst is via de link www.dominee.eu te vinden, 
en het betreft dan nr. 20. 

 

  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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