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elen zijn inmiddels coronamoe geworden. Sinds maart gaan allerlei nieuwsberichten en praat-
programma’s op radio en TV nauwelijks ergens anders over. Maar sinds een week is dat heel 

anders geworden. De gewelddadige dood van George Floyd in Amerika houdt velen bezig. Velen 
komen in protest. Eerst in Amerika, en vervolgens verspreidt het zich de wereld over, d.w.z. Euro-
pa in. En dan blijft Nederland uiteraard niet achter. 

Deze gewelddadige dood is op geen enkele wijze goed te praten. Zulke geweldsdaden geschie-
den in Amerika vaker, maar via allerlei advocatengepraat gaan de daders later vaak toch wel weer 
vrijuit. Lastiger nu was het feit, dat deze gewelddadige dood gefilmd was. De beelden waren aan-
sluitend spoedig op de nieuwszender CNN te zien, wat aansluitend tot demonstraties in Amerika 
leidde. Enkele dagen erna volgden ook Europese demonstraties. En dus volgt Nederland ook. We 
hebben allen op 2e pinksterdag Amsterdam gezien. En dan zien we bij velen naast de betekenis 
van de demonstratie tegen rassendiscriminatie vooral de demonstratie van de coronamoeheid. 
Door alle dalende getallen van besmettingen, IC-opnames en dodentallen is bij velen het gevoel 
van ‘We zijn nu wel klaar ermee’ opgekomen. En bij velen al langere tijd. Is daarmee het virus 
verdwenen? Neen. Moeten we nu maar alle beperkende maatregelen overboord gooien? Neen. 

Inmiddels is de politieke aanhang van president Trump in Amerika steeds verder aan het terug-
lopen. Zijn regelmatige coronablunders worden niet gewaardeerd. En ook nu valt hij het geweld-
dadige optreden van de politie niet af. Om straks in november in de verkiezingen niet ten onder te 
gaan bedachten de campagnemakers om hem heen enkele zaken om ieder geval de vele christen-
stemmers vast te houden. Zo kondigde Trump eerst 2 weken geleden aan, dat met onmiddellijke 
aanvang de kerken weer voltallig op de zondag samenkomen mochten, want ‘Amerika had het nu 
in dit tijdperk van het coronatijdperk nodig om tot God te bidden’. Alleen de aansluitende zondag-
morgen liet CNN zien, dat Trump zelf onder kerktijd op de golfbaan stond, en dat was niet om te 
bidden. En nu besloot hij vorige week naar een kerk bij het Witte Huis te lopen om voor die kerk 
met een bijbel in de hand te benadrukken, dat we zeker tegen de gewelddadigheden van de de-
monstraties optreden moeten. De kerkleiding, die van deze actie niets af wist, was uitermate 
kwaad over het misbruik van hun kerkgebouw hiervoor. De leiding bracht het kort en bondig heel 
treffend onder woorden: ‘Onze president heeft wel de bijbel in zijn hand, maar hij draagt de bijbel 
niet in zijn hart’! 

 

Jarig 
orgen, maandag 08 juli, is zr. van Gelder 
van de Ds. van Krevelenweg jarig. We wil-

len als gemeente u hiermee van harte feliciteren, 
en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levens-
jaar 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 

V 

M 



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 
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. 
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woensdaga-
vond 10 juni a.s. om 19.30 uur. Vanwege het co-

ronavirus geschiedt dat online. 
 
Kerken mogen de 1½-meterregel af en toe negeren 

ij rituele handelingen, waarbij afstand houden 
onmogelijk is, mogen predikanten en priesters de 

afstandsregels negeren. 
Even leek het erop, dat dominees voortaan met een 

stok in de weer moesten om kinderen te dopen. Dat 
blijkt nu toch niet nodig te zijn: predikanten en 
priesters behoeven zich bij 
bepaalde rituelen zoals doop, 
communie en ziekenzalving 
niet aan de afstandsregel te 
houden, mits er in de kerk een 
coronaprotocol aanwezig is. In 

dat protocol mogen kerken de voorganger als ‘con-
tactberoep’ aanmerken, waardoor tijdelijk van de af-
standsregel afwijken mogelijk wordt. Het is aan de 
kerken zelf om te bepalen bij welke rituelen niet aan 
de 1½-meterregel voldaan worden kan. 

De versoepeling komt uit overleg tussen het Inter-
kerkelijk contact in overheidszaken (CIO) voort, een 
organisatie, die namens de kerken bij de overheid en 
het ministerie van justitie aan tafel zit. ‘Behoedzaam-
heid en afstand houden blijft voor alle kerken het 
uitgangspunt’, zegt CIO-secretaris Daniëlle Woesten-
berg, ‘maar uit de praktijk blijkt, dat bij het verrichten 
van bepaalde rituele handelingen het soms gewoon 
niet lukt om de 1½ meter aan te houden, ook al doe je 
nog zo je best.”  

Het CIO heeft daarom met minister Grapperhaus 
afspraken gemaakt. ‘Kerkgenootschappen moeten 
protocollen maken, waaruit blijkt, dat ze over behoed-
zaamheid nagedacht hebben. In dat protocol kunnen 
ze ook opnemen bij welke handelingen de 1½ meter 
niet mogelijk is. Bij die handelingen mag de priester 
of predikant als iemand met een contactberoep aange-
merkt worden.’ 

Op grond van de versoepeling adviseert de Protes-
tantse kerk in Nederland (PKN) haar 1.500 gemeenten 
om bij bepaalde handelingen de 1½ meter los te laten: 
bij doop, bij bevestiging van ambtsdragers, huwelijks-
inzegening en ziekenzalving. Begin mei adviseerde de 
PKN nog om voortaan met een doopstok, een stok van 
een meter met een schelp of een kelk te dopen om het 
water uit het doopvont te scheppen, waarmee het 
hoofdje 3x besprenkeld wordt. 

Hoe de rooms-katholieke kerk met de versoepeling 
omgaan zal, is nog niet bekend. Woordvoerder Anna 
Kruse verwacht niet, dat er aan het protocol veel ver-
anderen gaat, dat de kerk 2 weken geleden presen-
teerde. Volgens dat protocol mogen er vanaf 01 juni 
eucharistievieringen met maximaal 30 gelovigen weer 
plaatsvinden. De communie is aan regels gebonden. 
Priesters moeten met ‘een daarvoor bestemd schepje’ 
of een pincet de hostie uitreiken. De kerk adviseert 
parochies ook om een hoestscherm tussen de priester 
en de ‘communicant’ te plaatsen. 

(Trouw.nl, 01-06-2020) 

 

Gesprek in de kerk 
nmiddels staat er weer een nieuw Gesprek in de 
kerk online. Deze keer komen 2 kerkrentmeesters 

aan het woord. Voor onze gemeente is het woord aan 
de voorzitster Anke ter Riet. Het gesprek is via de link 
https://youtu.be/Y6qD7FbSLOM te zien en te beluis-
teren. 

 

  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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