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nmiddels is het grote maatschappelijke gesprek van het coronavirus naar het bestrijden van 
racisme overgegaan. Niet dat het coronavirus verdwenen is, maar de gevolgen zijn momenteel 

minder ingrijpend. En de gewelddadige dood van de Amerikaanse George Floyd door de politie 
heeft wereldwijd tot grote protesten geleid. Momenteel moeten zelfs standbeelden het ontgelden. 
Op zich is het gesprek over racisme uiteraard geen nieuwe discussie, want door de jaren heen zien 
we steeds weer oplaaiende protesten, die dan vervolgens tot bepaalde veranderingen leiden, en 
daarna dooft het vuur van het protest vanzelf ook weer weg. 

Op zich is racisme een vreemd verschijnsel. Je veroordeelt een ander slechts vanwege iemands 
huidskleur of andere lichamelijke kenmerken. Helemaal los van de vraag dus, hoe iemand als per-
soonlijkheid is. Het protest van het racisme spitst zich momenteel op de meest bekende vorm toe: 
op mensen met een donkere huidskleur. Maar racisme komt ook in andere vormen voor. Bij men-
sen met een Aziatisch uiterlijk. We behoeven nog maar aan het begin van de coronacrisis terug te 
denken. Ook in Nederland werden mensen met een Chinees uiterlijk erop aangekeken en zelfs las-
tig gevallen, omdat het coronavirus vanuit China de wereld overgegaan is. Alsof Nederlanders met 
een Chinees uiterlijk daaraan iets doen kunnen. Overigens zie je ook daar hetzelfde optreden: 
voordat je het weet, zijn we het alweer vergeten. Zo zal het met de huidige racismeprotesten over 
niet al te lange tijd ook weer zijn. Zodra iets nieuws volop de aandacht verkrijgt, zakt dit protest 
weer naar de achtergrond weg. 

Alles lijkt vaak van de kerken ver weg te staan. Toch ontkomen we niet eraan om te constate-
ren, dat in Nederland en de kerken qua bezetting wel erg blank zijn. Inmiddels wonen heel veel 
gekleurde Nederlanders in ons land, maar buiten de grote plaatsen om zie je in dorpskerken zelden 
gekleurde leden. Op de een of andere wijze bieden gemeenten toch voor gekleurde christenen niet 
die veilige haven om daar met de blanke gemeenschap hun christelijk geloof te delen. Ik zou dat 
graag anders zien, maar het is niet anders. 

 

Jarig 
omende woensdag 17 juni is br. Kooij in Arn-
hem jarig. Al jarenlang heeft u met grote ver-

moeidheid te maken. We feliciteren als gemeente u 
desondanks met uw verjaardag, en wensen u en allen, 
die u dierbaar zijn, Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. 
 

Collecten in de maand juni 
Deze maand hebben we 3 collectedoelen, te weten  
01. Werelddiaconaat 

Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote de-
len van Colombië nog geen sprake van vrede. Elke 
dag komen mensen door politiek geweld om, worden 
mensen ontvoerd, of uit hun huis verjaagd. Velen zoe-
ken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het 
geweld te ontkomen. Daar komen ze in arme volks-
wijken terecht. 

Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes 
helpt KerkinActie hen daar om een nieuw bestaan op 
te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of win-
kel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp, en zijn 
er trainingen in weerbaarheid, zodat mensen zelf voor 
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hun rechten kunnen opkomen. Het motto van Mencol-
des is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. 
02. Dorpskerken 
Zondag 14 juni is de landelijke collecte voor de Pro-
testantse kerk voor ondersteuning van dorpskerken 
bestemd. Teruglopende ledenaantallen, minder finan-
ciële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeu-
ren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp 
te zijn.  

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestant-
se kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsge-
meenschap voor elkaar én voor het dorp van betekenis 
te blijven.  

De Protestantse kerk ondersteunt dorpskerken bij 
het uitwisselen van ervaringen, en organiseert regio-
bijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstuk-
ken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk 
van de Protestantse kerk voor kleine dorpskerken.   
03. Eigen diaconale doelen, zoals de dagboekjes in 
december, het gemeente-uitje en diverse werkzaamhe-
den met betrekking tot onze eigen gemeente. 

Wij willen u vragen om uw bijdragen op rekening-
nummer: NL05RABO0306001888 van de diaconie 
prot. Gem Lieren-Beekbergen met vermelding van het 
collectedoel te storten. 
 

Vanuit de kerkenraad 
fgelopen woensdag 10 juni vergaderde de ker-
kenraad op digitale wijze. Dan worden allerlei 

zaken van de gemeente, en wat daarbovenuit gaat, be-
sproken. Maar er zijn een tweetal zaken, die van be-
lang zijn om in de Kerknieuws mee te geven. 

Allereerst lag er de vraag, wat we als gemeente met 
de kerkdiensten vanaf de maand juli doen gaan. De 
overheid heeft dan weer groen licht voor samenkom-
sten t/m 100 personen gegeven. Maar wel met allerlei 
regels en beperkingen, die dan gelden (zoals niet bij 
elkaar zitten, vaste looproutes enz.). Allereerst is er 
daarom een belronde onder 114 actieve gemeentele-
den geweest. Van hen bleken 37 leden bereid te zijn 
om de kerkdiensten vanaf juli te bezoeken. Tijdens de 
vergadering bleek echter, dat een groot aantal onder 
hen zich geuit had in de trend van ‘We vinden het ei-
genlijk wel vroeg om de kerkdiensten op te starten, 
eigenlijk hebben we het zelf liever nog niet, maar als 
het wel gebeurt, dan komen wel’. Door deze onduide-
lijke reacties besloten we om per kerkenraadslid uit te 
spreken, waar de eigen voorkeur lag. Het bleek, dat de 
kerkenraad bijna unaniem aanreikte om zelf liever per 
01 september te beginnen. Om die reden heeft de ker-
kenraad besloten om de zondagse kerkdiensten per 
september op te starten. Uiteraard ook dan  afhanke-
lijk van de omstandigheden van het coronavirus en de 
maatschappelijke regelgeving op dat moment. 

Toch hebben we vervolgens wel gesproken over de 
vraag, hoe we dan weer kerkdiensten houden kunnen. 

In opdracht van de kerkenraad heeft het college van 
kerkrentmeesters - in lijn met de aanreikingen van de 
landelijke kerk - een protocol opgesteld van hoe we 
dan kerkdiensten houden kunnen. Het is de bedoeling, 
dat we dat protocol in augustus verder bekend maken 
zullen. 

Maar één ding van belang haal ik alvast eruit. Het 
college van kerkrentmeesters raadt aan om met de 

papieren Kerknieuwsen in 
de kerk te stoppen. Omdat 
het blad door veel handen 

gaat, en bovendien diverse leden telkens na de zon-
dagse kerkdiensten het blad in het kerkgebouw achter-
laten, is besloten om de Kerknieuws volledig te digi-
taliseren. Dat houdt het volgende in: een ieder, die het 
op prijs stelt, kan de Kerknieuws per e-mail ontvan-
gen. Voordeel is, dat je hem dan al ‘vers van de pers’ 
op de vrijdag ontvangt. Verder zal de Kerknieuws op 
de website van de kerk blijven bestaan. Voor degenen, 
die minder met de computer overweg kunnen, zullen 
gemeenteleden uit de buurt hem uitprinten, en deze in 
de brievenbus werpen. Het ligt in de bedoeling om 
ditzelfde ook met Ons Kerkblad te gaan doen. 

Het enige, wat dan nu de bedoeling is, is om uw e-
mailadres aan mij door te geven. Deze zet ik dan in 
een lijst, zodat de Kerknieuws aan allen uit die lijst 
per e-mail verzonden wordt. Ik ga geheel vertrouwe-
lijk met deze lijst om: bij het versturen van de Kerk-
nieuws doe ik dat als BCC, waardoor de e-mailadres-
sen van anderen niet zichtbaar zijn. U kunt zich voor 
de Kerknieuws opgeven door uw e-mailadres aan mij 
(APdeGraaf@wxs.nl) op te geven. Graag in de e-mail-
titel “Opgeven voor de Kerknieuws” vermelden. 
 

Vanuit de gemeente 
omende vrijdag 19 juni is fam. Mulder van het 
Kasteel 50 jaar getrouwd. Het is een grote rijk-

dom, als je een ½ eeuw in het leven met elkaar ver-
bonden bent. Hoewel dit jubileum door de huidige be-
perkende omstandigheden wat soberder gevierd kan 
worden, wensen we u samen met allen, die u dierbaar 
zijn, een feestelijke dag toe! 
 

Kerkdienst 
n de nieuwe online kerkdienst staan we bij een 
bijbelgedeelte uit het evangelie van Markus stil, nl. 

6:45-52. Daarin gaat het om een gebeuren van de He-
re Jezus en Zijn discipelen, dat Markus gebruiken kan 
om de gemeente in Rome te bemoedigen. En daar-
overheen heeft het ook ons vandaag de dag nog steeds 
veel bemoedigends mee te geven. De kerkdienst is via 
de link https://youtu.be/PKz8oGRuNPQ te  zien en te 
beluisteren. 

 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

Ons kerkelijk leven - ook vanaf vrijdagavond de nieuwste Kerknieuws - is via www.pknlieren.nl op het Internet te vinden. 
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https://youtu.be/PKz8oGRuNPQ

