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Het hernieuwd laatste voorstukje 
e maand mei is aangebroken, en concreet betekent dat, dat de kerkdiensten weer opstarten 
gaan. En dat betekent tevens, dat ik weer met de stukjes voorop de Kerknieuws stop, omdat 

dat de plaats van de informatie over de kerkdiensten innam. Toen we vorig jaar in september de 
kerkdiensten weer opstartten, schreef ik toen voor de laatste keer een voorstukje, dat ik met deze 
woorden afsloot: Laten we hopen, dat het virus ons in de toekomende tijd niet hernieuwd tot on-
derbreken daarvan nopen gaat! Helaas heeft het toen nog rondspokende virus weer dermate op-
gespeeld, dat we in december met de kerkdiensten weer stoppen moesten. En hernieuwd moet ik 
schrijven: ik hoop, dat dit het laatste stukje is, en dat we niet een 3e keer alles onderbreken moe-
ten. 

Gelukkig is er wel een heel groot verschil tussen de vorige keer en deze keer met de stukjes 
stoppen. En dat is de vaccinatie. Toen we in december vanwege de sterk oplopende besmettings-
cijfers met de kerkdiensten stopten, waren de vaccinaties nog niet begonnen. Momenteel zitten we 
volop in die fase. Weliswaar zien we hernieuwd sterk oplopende besmettingscijfers, maar die 
worden de komende tijd door de combinaties van warmer weer en toenemende vaccinaties zonder 
twijfel spoedig verminderd. 

De 1e dag van de maand mei is voor Anja en mij een bijzondere dag, want we krijgen onze 1e 
vaccinatie; begin juni volgt de 2e. Velen zijn ons daarin inmiddels voorgegaan, en velen volgen 
ons spoedig nog. Ik hoop, dat we allen daarmee ook steeds weer verder op het pad van het norma-
le leven terechtkomen. Ook als gemeente. We beginnen met de zondagse kerkdiensten, maar ho-
pelijk zullen over enige tijd ook de diverse doordeweekse contacten weer mogelijk worden. We 
gaan - als het goed is - een mooie zomer tegemoet! 

 

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

Zondag 02 mei: 10.00 uur: geen dienst 

organist: niet van toepassing 
Zondag 09 mei: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 

koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Hennita Benjamins 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Jarig 
omende donderdag 06 mei is zr. Mulder van 
het Kasteel jarig. We willen u als gemeente 

samen met uw man hiermee van harte feliciteren, 
en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
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Vanuit de kerkenraad 
fgelopen woensdag 28 april was er de 
kerkenraadsvergadering. Daar bekrach-

tigde zij het besluit, dat al eerder per e-mail 
als kerkenraad overlegd was om volgende 
week zondag 09 mei de kerkdiensten weer 
verantwoord op te starten. 

Verantwoord in die zin, dat we uiteraard 
nog wel met de huidige stand van zaken reke-
ning houden. Het coronavirus heerst nog altijd 
in ons land, en het samenkomen van grote 
groepen, zoals we bijv. met de Koningsdag op 
diverse plaatsen in Nederland zagen, doet be-
seffen, dat het einde van grote aantallen be-
smettingen nog niet nabij is. Anderzijds ne-
men vanwege de leeftijdsopbouw van de 
gemeente de vaccinaties onder de gemeente-
leden sterk toe. 

Om bovengenoemde reden van de besmet-
tingscijfers zullen de kerkdiensten de komen-
de tijd eerst nog met de coronaregels van het 
afgelopen najaar aanvangen. Dat betekent 
concreet: het aantal aanwezigen is maximaal 
30 personen; deze dienen uiterlijk de vrijdag-
avond voorafgaande aan de kerkdienst bij de 
scriba Martien Hertgers (scriba@pknlieren.-
nl) zich op te geven. Binnen de kerk draagt u 
bij verplaatsing een mondkapje, op de zit-
plaats kan deze af. Ook zal er nog niet 
gezongen worden. Op een zondag met heel 
mooi weer bekijken we 
de mogelijkheid om bui-
ten een ontmoetingsmo-
ment met een kopje kof-
fie te organiseren. 

We hopen zo weer goede en inspirerende 
kerkdiensten samen te hebben, en hopen te-
vens, dat op termijn het aantal aanwezigen 
steeds meer uitgebreid kan worden. 
 

Collectedoel 
e diaconie verzorgt in het kader van 
eigen werk onder meer bemoedigingsac-

ties, activiteiten ten behoeve van de 40-dagen-

tijd, ZWO-acties, de Paaskaarsen in de kerk, 
doopkaarsen, brood voor de viering van het 
heilig Avondmaal, het gemeente-uitje of aan-
gepaste actie, de fruitactie in het najaar, dag-
boekjes met boekenlegger en ons sponsorkind. 
Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? 
Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van 
Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, 
NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie ei-
gen werk overmaken. Hartelijk dank namens 
de diaconie: Anja, Hennita, Rina, Tineke & 
Zwanette.  
 

Koepel: kerkgangers weer welkom 
erken kunnen vanaf woensdag weer be-
zoekers toelaten, zegt kerkenkoepel CIO 

na overleg met het kabinet. Er geldt een ad-
vies van maximaal 30 bezoekers bij kleinere 
kerken; in kerken met meer dan 300 zit-
plaatsen mag 10% van de plekken bezet wor-
den. 

Kerken werden in de persconferentie van 
afgelopen week niet expliciet genoemd. De 
kerkenkoepel ging wel in overleg met minister 
Grapperhaus, en daaruit volgde de conclusie, 
dat diensten weer kunnen. 

Kerken behoeven zich niet aan het advies 
van het CIO, waarvan de meeste gezindten lid 
zijn, te houden. Sommige kerken  hielden al 
diensten met publiek. 

(Teletekst, 23-04-2021) 
 

Vanuit de gemeente 
omende vrijdag 07 mei is fam. Modder-
kolk van de Tullekensmolenweg 50 jaar 

getrouwd. Wat een rijkdom, als je dat samen 
bereiken mag. We willen u als gemeente hier-
mee van harte feliciteren, en wensen u samen 
met allen, die u dierbaar zijn, een feestrijke 
periode toe. 
 
 
 

  

  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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