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it weekeinde is de maand augustus inmiddels weer aangebroken. Het jaar verglijdt 
langzaam weer verder, hoe anders dit jaar in zijn soort ook is. En de vraag begint bij 

velen steeds meer te rijzen: wat gaan we de komende maanden tegemoet? Na Amerika ne-
men ook in Europa de virusbesmettingen weer gestaag toe. Zullen we weer in de situatie 
zoals in het voorjaar terecht komen, of hebben we inmiddels via allerhande maatregelen zo-
veel van het virus en de bestrijding ervan geleerd, dat straks alles binnen aanvaardbare pro-
porties blijft? We gaan het zien. 

Maar wat verstaan we eigenlijk onder ‘aanvaardbare proporties’? In Amerika sterven da-
gelijks meer dan 1.000 personen aan het virus. In veel van de 50 Staten vinden velen deson-
danks, dat allerlei regels versoepeld moeten worden. Scholen en uitgaansgelegenheden gaan 
massaal weer open, stranden zijn inmiddels overvol met mensen dicht op elkaar. We moe-
ten ‘gewoon’ met deze ‘aanvaardbare’ getallen leren leven. Maar zoals een deskundige zei: 
‘1000 doden betekent wel verdriet in 1000 gezinnen en families, en dus dagelijks in het le-
ven van vele tienduizenden personen. En het betreft elke dag steeds weer andere tienduizen-
den.’ En dan praten we nog niet eens over alle zieken en herstelden met langdurig blijvende 
gevolgen. Dus tsja, wat zijn ‘aanvaardbare proporties?’ 

Hoewel het zeker niet hetzelfde is, doen deze woorden me aan een gelijkenis van de Here 
Jezus denken. Van de herder, die naar een verdwaald schaap op pad ging om het te zoeken 
en te vinden. Daar is niet de gedachte: de kudde is met het verloren schaap van 100 naar 99 
schapen gegaan: die daling met 1% blijft binnen de aanvaardbare proporties. Neen, de Here 
Jezus blijft oog voor dat ene ontbrekende behouden. Ieder dier blijft voor de herder van 
waarde. Hoewel het niet zomaar van het een op het ander te betrekken is, blijft die gelijke-
nis toch iets om over na te denken. Elk leven is kostbaar, een gave van de Schepper. Dat 
moeten we niet zomaar achteloos in ‘aanvaardbare proporties’ opgaan laten. 
 

Jarig 
orgen, maandag 03 augustus, is br. Wil-
brink van de Dorpstraat jarig. We willen u 

samen met uw vrouw hiermee van harte felicite-
ren, en wensen u samen een fijne verjaardag en 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

De collecten in de maand augustus 
eze maand hebben we 4 collectedoelen, te 
weten: 

01. ZOA. ZOA is er voor mensen, die door een 
oorlog of een ramp alles kwijt geraakt zijn. 
Samen met onze steun kunnen ze in nood-
situaties snel te hulp schieten. En die mensen 
ook daarna trouw blijven door bij het op-
bouwen van een nieuw bestaan te helpen. Net 
zolang, totdat ze zichzelf weer redden kun-
nen. ZOA biedt kerken en gemeenten in Ne-
derland mogelijkheden om aan tekenen van 
hoop en herstel in de wereld bij te dragen. 
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Samen willen ze aan de bijbelse opdracht ge-
hoor geven om recht te doen en aan kwetsbare 
mensen trouw te zijn. De opbrengst van de 
collecte gaat naar het land, dat onze hulp het 
hardst nodig heeft. Bijvoorbeeld schoon 
drinkwater bij een basisschool of voor voed-
selhulp onder vluchtelingen. 

02. Red een Kind. Red een Kind is een christe-
lijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, 
opgericht in Nederland. Red een Kind geeft 
toekomst aan kinderen in armoede, hun fami-
lie en hun gehele omgeving, en werkt daarbij 
met verschillende Nederlandse, internationale 
en lokale organisaties samen. Ze zijn in Ke-
nia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, 
Zuid-Soedan, Ethiopië, Congo en Indië actief. 

De ontwikkelingen in de landen, waar Red 
een Kind werkt, worden nauwlettend in de ga-
ten gehouden, en er wordt gekeken, waar hulp 
het meest nodig is, bv. bestrijding van onder-
voeding, voorlichting over hygiëne en verbe-
tering van toegang tot gezondheidszorg. Met 
de reeds ontvangen giften zijn ze met de strijd 
tegen corona gestart. Ze hebben al duizenden 
gezinnen met voedsel- en hygiënepakketten 
kunnen steunen, en ook zijn gezondheids-
teams getraind. Verder proberen ze iedereen, 
ook mensen in gebieden, die moeilijk te berei-
ken zijn, over de voorzorgsmaatregelen te in-
formeren. Dit doen ze met megafoons, radio-
campagnes, en teams, die langs de dorpen 
gaan om in de lokale taal uitleg te geven. Zo 
hopen ze zoveel mogelijk mensen in nood te 
kunnen helpen. 

03. KerkinActie: Rwanda. De Presbyteriaanse 
kerk in Rwanda heeft extra aandacht voor 
jongeren, armen en slachtoffers van de geno-
cide. Veel jongeren hebben met werkloos-
heid, armoede en geweld te maken. Ze krijgen 
trainingen om hun talenten te ontdekken en te 
versterken. De kerk leert aan arme gemeente-
leden, hoe ze met betere landbouwmethoden 
en via spaargroepen hun levensomstandighe-
den verbeteren kunnen. Voor mensen met 
trauma’s vanwege de genocide van 1994 or-
ganiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroe-
pen’, zodat daders en slachtoffers weer samen 
verder kunnen. 

04. Eigen diaconale doelen, zoals de dagboekjes 
in december, de fruitactie en diverse werk-

zaamheden met betrekking tot onze eigen ge-
meente.   

Wij willen u vragen om uw bijdragen op reke-
ningnummer NL05RABO0306001888 van de dia-
conie prot. Gem Lieren-Beekbergen met vermel-
ding van het collectedoel te storten. 

De diaconie. 
 

Kerk moet zich aan coronaregels houden 
en kerk in de Amerikaanse staat Nevada moet 
zich aan de regel houden, dat er maximaal 50 

mensen aan religieuze diensten deelnemen 
mogen, besloot het Amerikaanse hooggerechts-
hof. 

5 Van de 9 rechters besloten het verzoek van 
de kerk niet te honoreren, de 4 liberale rechters 
plus 1 conservatieve. Een rechter, die 
wel aan het verzoek voldoen wilde, 
schreef dat Nevada religieuze groe-
peringen discrimineert, omdat casi-
no’s, zoals die in Las Vegas, zich niet 
aan de regel behoeven te houden. 

Die regel is door de Democratische gouverneur 
van Nevada ingesteld, en geldt naast kerken ook 
voor musea en dierentuinen. 

In mei wees het hooggerechtshof ook al enkele 
verzoeken van religieuze gemeenschappen voor 
lossere coronaregels af. 

(Nu.nl, 25-07-2020) 
 

Gesprek in de kerk 
eze week staat er weer een Gesprek in de 
kerk online. Deze keer is uit onze gemeente 

Wilma van Beek mijn gast. 
Het gesprek is weer gemakkelijk via de link 

www.gesprekindekerk.nl te vinden. Het gaat om 
nr. 07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven. 
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