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Verder gaan 
e staan voor de maand mei, en in die maand hopen we eindelijk weer met de zondagse kerkdiensten verder te gaan. 
Het was een stip aan de horizon, die we in januari zetten. In december liep het aantal besmettingen dermate hoog op, 

dat velen het verstandig achtten om de kerkdiensten weer voor enige tijd op te schorten. Het werd uiteindelijk net als in het 
voorjaar opnieuw een ½ jaar. Maar gelukkig, de tijd tikt altijd weer verder, en vanzelf komt dan zo’n ver tijdstip dichterbij. 

Inmiddels heeft de regering de afgelopen week het besluit genomen om voorzichtige versoepelingen op te starten. On-
danks het feit, dat het aantal besmettingen nog steeds niet onder controle is. Maar de mensen ‘zijn de coronaregels zat’. Dat 
lijkt me een slecht argument. Als je dagelijks medicijnen tegen een ziekte neemt, kun je ook niet zeggen ‘ik ben die medicijn-
regels zat’, dus kan ik wel wat losser ermee omgaan, en ik zie wel, of ik weer zieker word. Of we zijn de ‘verkeersregels om 
binnen de bebouwde kom langzaam te rijden zat’, dus gaan we het niet meer doen, en zien wel, of er dan meer verkeers-
slachtoffers vallen. 

We zouden echter toch verkeerde conclusies uit bovenstaande trekken door te stellen, dat het niet verantwoord is om de 
kerkdiensten weer op te starten. Want veel besmettingen komen uit het intensieve, zonder afstand met elkaar omgaan. We 
hebben de afgelopen tijd via de media volop voorbeelden in parken en andere openbare plekken kunnen zien. Bovendien be-
treft het dan grote groepen jongere mensen, die nog niet gevaccineerd zijn. Binnen de kerken is het een geheel ander verhaal: 
daar houden we ons aan de regels van distanties en andere goede regels. Bovendien is de leeftijdsopbouw van die aard, dat 
een groot deel al minimaal deels gevaccineerd is. Dat laatste geeft in combinatie met de goede regels in achthouden alle 
reden om ondanks de huidige besmettingscijfers met een gerust gevoel de kerkdiensten weer op te starten. Dat gaat over 2 
weken, op zondag 09 mei, weer gebeuren. Volgende week zal daarover meer in de Kerknieuws te lezen zijn. 
 

Jarig 
andaag, zondag 25 april, zijn zr. Hertog van de Mo-
lenakker en zr. van der Schoor van de Hoge Bergweg 

jarig, en morgen, maandag 26 april, is zr. van Egmond van 
de Iepenhof jarig. We willen als gemeente u allen hiermee 
van harte feliciteren, en wensen u samen met allen, die u 
dierbaar zijn, Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Collectedoel 
edere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld 
en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen ach-

ter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslis-
sing, of ze in Nederland blijven mogen. Stichting De Vro-
lijkheid organiseert in AZC’s wekelijks het KunstLab met 
creatieve activiteiten, zoals dans, theater, muziek, film en 
fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jonge-
ren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en crea-
tiviteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.  

Met steun van KerkinActie is het Vakantie KunstLab 
ontwikkeld, zodat jonge AZC-bewoners ook in de schoolva-
kanties creatieve workshops bezoeken kunnen. Met een 
feestelijke presentatie voor bewoners van AZC’s worden de 
workshops afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale 
projecten van KerkinActie, zoals het Vakantie KunstLab 

voor kinderen en jongeren in azc’s. Maak uw gift via 
NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. 
collecte De Vrolijkheid over. Kijk voor meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/vrolijkheid. Helpt u mee om deze col-
lecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw steun! Na-
mens de diaconie, Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja. 
 

Nieuw leven 
 

Het voorjaar gaat wèl door, 
de vogels fluiten blij in koor, 
de belofte van nieuw leven. 
 

Het virus heeft geen vat 
op de natuur, en weet je, dat 
stilt mijn angst en beven. 
 

Luister naar het lied, 
dat de schepping biedt 
vierentwintig-zeven. 
 

Kijk niet teveel omlaag. 
God belooft: Ik draag. 
Leef met je hoofd geheven. 

 

(Namens de diaconie, uit Annets alfabet) 
 

  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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