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OP WEG NAAR 

Stel je voor, dat het een prachtige dag is. Je kunt nog goed, en je hebt zin om 
erop uit te trekken. Naar een grote plaats. Die niet te ver weg is, maar je 
moet wel een bepaalde afstand ervoor afleggen. Het doet even niet ertoe, 
waarom je naar die grote plaats wil: om iets specifieks te kopen of om 
zomaar wat te winkelen, om er iets of iemand te bezoeken, het maakt 
allemaal niet uit. Maar om in die grote plaats te komen zul je wel erheen op 
pad moeten. 

Op het moment, dat je besloten hebt om naar die specifieke plek toe te 
gaan, moet je een besluit nemen, hoe je dat doen gaat. In heel oude tijden 
zat er voor mensen weinig anders op dan lopend naar die plek te gaan. Ze 
gingen dan doorgaans ook niet zover op weg. Tenzij het heel belangrijk was: 
het gevolg was dan, dat men dagenlang onderweg was. 

In de loop van de tijd ontdekte men steeds meer, dat er mogelijkheden 
waren om niet zelf te lopen, maar dat door dieren te laten doen. Van ezels 
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tot paarden, en er waren nog wel wat andere dieren. Het was weliswaar nog 
lang niet altijd een gemakkelijke manier, maar het vermoeide minder dan het 
zelf te lopen, en bij goed gedresseerde dieren kon het tempo, waarin de 
grote plaats bereikt werd, ook wat versneld worden. 

Tijden veranderden snel, toen we door mechanische mogelijkheden en 
uitvindingen veel meer mogelijkheden kregen: we kunnen inmiddels de fiets, 
de motorfiets, de trein en de auto gebruiken. Er zijn nog andere 
mogelijkheden, zoals de taxi, de boot en het vliegtuig, maar dat zijn 
doorgaans niet de meest logische keuzen om zo eens op een dag naar een 
grote plaats toe te gaan. Maar desondanks zijn er dus keuzen genoeg om te 
kiezen, op welke wijze je naar die grote plaats gaat. 

Voor welke manier voor erheen gaan je kiest, heeft met je intentie te maken. 
Als je snel er zijn wil, dan pakken velen de auto. Met de snelste weg erheen. 
Als je van de omgeving wat meer zien wilt of je conditie in stand houden wilt, 
kun je de fiets nemen. Als je gedetailleerd rondkijken wil, en je de tijd hebt, 
kun je ook lopend gaan. En zo heb je vaak ook verschillende invalshoeken en 
intenties, die je tot de keuze leiden, op welke wijze je erheen gaat. zoals je 
ook bepaalt, of je alleen of met iemand anders of met meerderen samen 
erheen gaat. Het doel van de grote plaats gaan heeft dus van alles met 
allerlei factoren en mogelijkheden te maken. 

Op vergelijkbare wijze is het ook met ons christelijk geloof gesteld. We zijn 
als christenen onderweg. Onderweg naar de Grote Plaats. In welke vorm we 
ons dat ook allemaal voorstellen. En een ieder is er op zijn of haar eigen weg 
heen onderweg. Zo zijn er, die er zo snel mogelijk zijn willen. Net als mensen 
zonder gedoe onderweg de auto en de snelste weg ergens heen nemen 
willen, zo zijn er ook christenen, die geen gedoe onderweg in hun leven 
willen. Gewoon alles geloven en aanneem, zoals het je ooit geleerd is, en als 
je verder weinig tot niet erover nadenkt en ermee bezig bent, houd je veel 
tijd voor andere leuke zaken over. Je kunt ook ervoor kiezen om onderweg 
meer met het geloof bezig te zijn, en mooie plekjes onderweg tegen te 
komen: mooie woorden in de bijbel lezen, een geloofsgesprek met anderen 
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hebben, geloofsliederen zingen, en ga zomaar door. Net als mensen ook met 
de fiets gaan: je doet langer erover, maar je komt bewuster onderweg van 
alles tegen. Als je lopend gaat, doe je helemaal lang erover. Maar dan kun je 
nog meer van alles onderweg zien en in je opnemen. Zo kun je ook dag in 
dag uit met het geloof bezig zijn. Van bijbelstudies volgen tot in het ambt 
staan, van een betaalde baan tot veel stille tijd en gebed voor God hebben. 
Allemaal verschillende wijzen dus. 

Hoe je uiteindelijk naar de grote stad gaat, dat is je eigen keuze. Je wilt het 
snel doen. Of langzamer. Je gaat er alleen heen, of samen met anderen. 
Welke keuze je daarin ook maakt, het is allemaal prima, niemand zal je erop 
aankijken. Zo zou het in principe ook met ons christelijk geloof moeten zijn. 
Het is uiteindelijk een ieders eigen keuze of je wat meer of wat minder met 
het geloof bezig bent. De een zal snel erheen gaan, een ander wil onderweg 
juist de mooie kanten ervan delen willen. De een gaat liever op zichzelf 
erheen, een andere doet het liever samen met anderen. En zo zijn er ook in 
ons geloof heel verschillende varianten te bedenken. Het is de christelijke 
kunst om elkaar daarin los te laten, en niet meteen een oordeel over een 
ander te hebben, die het net even anders dan jij doet. Want het uiteindelijk 
einddoel blijft voor ene toch die ene zelfde Grote Plaats! 

KERKDIENSTEN 
01-05 10.00 ds. B. Faassen 
08-05 10.00 ds. A.P. de Graaf (HA) 
15-05 10.00 dhr. K. Bulens  
22-05 10.00 ds. I. Boersma-Prins  
26-05 10.00 ds. A. Theunisse Hemelvaartsdag 
29-05 10.00 ds. A.P. de Graaf  
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MARKEN-HAVEN 
 

14-5 Mevr. C Lindner 
28-05 Dhr. H. Ekenhorst 
 

COLLECTEROOSTER 

 

01-05 1e   Diaconie eigen werk 2e Kerk 
08-05 1e  Noodhulp 2e Kerk 
15-05 1e   Binnenlands diaconaat 2e Kerk 
22-05 1e   Missionair werk 2e Kerk 
26-05 Project gezamenlijke kerken 
29-05 1e   Jong Protestant 2e Kerk 

VANUIT DE GEMEENTE 

 

Op donderdag 24 maart heeft br. Hertgers van de Dorpstraat 136 een 
geslaagde hartoperatie in het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein 
ondergaan. Enkele dagen erna kon hij weer naar het Gelre ziekenhuis in 
Apeldoorn overgebracht worden, en mocht op maandag 04 april weer 
thuiskomen. 

Tijdens familiebezoek in Canada moest br. Bogerman van de Koningspage in 
een ziekenhuis in Canada opgenomen worden, en enkele dagen later in een 
ander ziekenhuis een noodzakelijk medische ingreep ondergaan. 

Op donderdag 07 april was fam. Hania van de Willem Kolffweg 40 jaar 
getrouwd. 
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GEFELICITEERD   

 

2-5 Dhr. M. Roseboom  
Molenakker 20 7364BN LIEREN  

6-5 Dhr. H.J. Mulder  
Het Kasteel 6 7325PM APELDOORN  

13-5 Dhr. J.A. Kok  
Libellestraat 42 7361BK BEEKBERGEN  

22-5 Mevr. G. van 't Landt - Oelen  
Koningspage 43 7361ZS BEEKBERGEN  

25-5 Mevr. F. Hoets - de Vos  
Kanaal Zuid 442 7364CB LIEREN  

29-5 Dhr. G. Vriezekolk  
Koningspage 7 D 7361ZR BEEKBERGEN 

 

COLLECTEN      
6-feb Oeganda 82,10 Kerk 39,95 

13-feb Jongeren Nepal 150,05 Kerk 64,65 
20-feb Diaconie 164,20 Kerk 145,40 
27-feb Zending 105,30 Kerk 57,40 
6-mrt Oekraine 1.406,25 Kerk 77,40 

13-mrt Binnenlands diaconaat 60,35 Kerk 56,10 
20-mrt Werelddiaconaat 127,55 Kerk 51,95 
27-mrt Rwanda 62,00 Kerk 50,05 

Gift diaconie € 100    
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COLLECTEDOELEN 

Zondag 1 mei: Collectedoel Diaconie eigen werk  
De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer dagboekjes, 
bemoedigings-acties, de Paas- en doopkaarsen, brood, wijn en druivensap 
voor de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-uitje, 
(administratieve) taken rondom collectes, aangepaste en ad hoc acties. Wilt 
u onze werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, 
NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk. Hartelijk dank namens de 
Diaconie: Rina, Tineke, Hennita   
  
Zondag 8 mei: Noodhulp: Nigeria   
 “Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn 
kinderen gevlucht”, vertelt Mawa. “Meer dan drie uur hebben we ’s nachts 
gelopen naar een dorp in de buurt. De volgende dag zijn we verder gegaan. 
Ik hoop en bid dat ik mijn man en mijn andere twee kinderen terug zal zien. 
Het leven in dit dorp waar ik nu verblijf is erg moeilijk. We hebben geen 
schoon drinkwater. Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat God 
iemand stuurt om schoon drinkwater naar ons te brengen. Dan worden mijn 
kinderen niet meer ziek.” Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen 
anderen onze vrijheid ook. Daarom collecteren we voor slachtoffers van 
geweld in Nigeria. Lees meer: kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria  
  
15 mei:  Binnenlands diaconaat: De Glind  
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste 
kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van 
hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun 
toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft 
men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 
kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid 
staan over het verder gewone dorp. Meer lezen kerkinactie.nl/deglind   
  
29/5 Jong en Protestant  
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Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, 
de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben 
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met 
diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met 
hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen 
zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. 
Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.  
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BEEKBERGEN HERDENKT EN VIERT DE BEVRIJDING 

 

Woensdag 4 mei Herdenken 

U bent van harte welkom bij de openbare 
herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk 
aan de Kerkweg m.m.v. Ons-Koor.nl.  

De bijeenkomst is ook live te volgen via kerkdienstgemist.nl  

Aansluitend start bij de kerk de stille tocht naar het oorlogsmonument in het 
Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg voor de Dodenherdenking 
m.m.v. Harmonieorkest PJB. We herdenken in het bijzonder twaalf 
omgekomen burgers uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Vervolgens 
worden kransen en bloemen gelegd door locoburgemeester Wim Willems, 
nabestaanden, vertegenwoordigers van groeperingen en individuele 
deelnemers. 

Het programma is als volgt: 

18.30 uur: kerkdeuren open 
19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst 
19.40 uur: vertrek stille tocht  
19.55 uur: aankomst in het park 
19.58 uur: Taptoe-signaal 
20.00 uur: 2 minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus 
20.05 uur: overdracht zorg monument 
20.10 uur: kransen en bloemen leggen 
20.20 uur: defilé langs het monument 
20.30 uur: koffie, thee, ranja voor aanwezigen 

Donderdag 5 mei Vieren  

Loopgroep Beekbergen haalt het Bevrijdingsvuur in estafettevorm op vanuit 
Wageningen. Beekbergen vertegenwoordigt hiermee de gemeente 
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Apeldoorn dit jaar al voor de 47e keer en is daarmee de langst deelnemende 
groep van het land. Vanaf de Dorpstraat wordt het vuur voorafgegaan door 
de City of Apeldoorn Pipes and Drums en gevolgd door leerlingen van OBS 
Beekbergen, historische voertuigen en belangstellenden naar het monument 
in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg gebracht. 

Daar wordt het vuur ontstoken door een Oekraïense familie in aanwezigheid 
van burgemeester Ton Heerts en m.m.v. 48th Highlanders of Holland Pipes 
and Drums. 

Het programma is als volgt: 

09.45 uur: vertrek muziek en loopgroep vanaf begin Dorpstraat 
10.00 uur: start ceremonie met ontsteken Bevrijdingsvuur 
10.05 uur: toespraken en gedichten 
10.30 uur: einde officiële programma  
10.35 uur: optreden 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums 

Meer informatie leest u op www.4en5meibeekbergen.nl 

Wij hopen u beide dagen te ontmoeten. 
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>SCHUURVERKOOP<  
Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 
tel. 06-30082135 mailadres: deschuurlieren@gmail.com 
Openingstijden donderdag 13.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 
uur Op deze tijden kunnen er goederen worden aangeleverd.  
U bent van harte welkom 
 

 

 

 

 
 
 
"De Schuur in Lieren, achter Molenvaart 5, is weer open. 
Mocht u het nog gemist hebben: De Schuur in Lieren heeft enkele weken 
geleden haar deuren weer na de winterstop geopend. En dankzij de 
versoepelingen van de corona-maatregelen mag het weer als vanouds: geen 
mondkapje en geen anderhalve meter meer nodig, geen winkelmandje meer 
(tenzij u het zelf handig vindt) en een weer in ere herstelde 'koffietafel'. Wat 
wilt u nog meer? 
Graag zien we u weer op de gebruikelijke openingstijden, 
tw. donderdags van 13.00-16.00 uur en zaterdags van 10.00-16.00 uur, 
binnenlopen. 
Tot ziens. 
De medewerk(st)ers van De Schuur" 
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WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
 

Orgelconcerten maand mei 2022  
 

1. Thema: “Herinneringen” 
Zat. 14 mei om 20.00 uur 

Organist Everhard Zwart 
 

2. Thema: “Klassiek divers” 
Zat. 28 mei om 20.00 uur 
Organist: Minne Veldman  

 
 

 
Zaterdag 14 mei kunt u om 20.00 uur genieten van een extra concert van 
niemand minder dan Everhard Zwart. Hij zal bekende werken voor u spelen 
op het Monarke orgel.  
 
Everhard Zwart geniet internationaal 
grote bekendheid als organist door zijn 
stijlvolle uitvoering van de “Hollandse 
Koraalkunst”, met name de composities 
van zijn vader en grootvader, maar 
vooral door zijn virtuoze vertolking van 
vele grote composities uit de orgelliteratuur. 
Het programma vindt u vanaf 4 weken voor het concert op onze site: 
www.huetink-royalmusic.nl  
 
Zaterdag 28 mei 20.00 uur verwelkomen wij opnieuw Minne Veldman. Zijn 
concerten trekken bezoekers uit heel Nederland. Zijn concerten vallen 
enorm in de smaak bij de orgelliefhebbers.  
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Minne Veldman speelt zo’n 50 
orgelconcerten per jaar door heel 
Nederland. Hij trad op als organist en 
dirigent in het TV-programma Nederland 
Zingt en gaf concerten in Zuid-Afrika, 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en 
Hongarije. Minne Veldman speelt met 
een grote passie en dat maakt zijn 
concerten zeer de moeite waard.   
 
Reserveren is gewenst: T 0572-371838 (Huetink), E: adhuetink@gmail.com 
De entreeprijs bedraagt € 14,-- incl. koffie/thee met koek en een drankje en 
hapje na afloop. Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang. Locatie: Willem Hendrik 
Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld.  
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Volgend Kerkblad verschijnt 3 juni 

Kopij inleveren t/m zaterdag 28 mei 
voor de maand mei 

Digitale kopij s.v.p. aanleveren als Word bestand. 
Predikant:   Ds. A.P. de Graaf 
   Lierderstraat 9, 7364 BH Lieren 
   Telefoon: 055-5061388 
   Email: apdegraaf@wxs.nl 
Redactie:  Wilma Boot-Diks 

Veldbrugweg 33, 7364 AG Lieren 
Telefoon: 055-5063193 
Email: kerkblad@pknlieren.nl 

Website: www.pknlieren.nl  
 

Bankrekeningnummers:  
Prot. Gem Lieren-Beekbergen                          NL12RABO0306000016 
Diaconie Prot. Gem Lieren-Beekbergen:  NL05RABO0306001888 
 

 
 

 

 

 


