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fgelopen donderdag 06 augustus was het 75 jaar geleden, dat de beruchte atoombom op Hiro-
shima viel, en 3 dagen later, deze zondag dus 75 jaar geleden, dat op Nagasaki de aansluiten-

de atoombom viel. Op deze bommen had Japan geen antwoord, en mede daardoor gaven ze zich 
over, en kwam er een officieel einde aan de 2e Wereldoorlog. Voor Nederland wordt de bevrijding 
altijd aan 05 mei verbonden, alhoewel op Schiermonnikoog pas op 11 juni een einde aan de strijd 
kwam. Maar op - letterlijk - wereldniveau kwam er dus in deze augustusdagen 75 jaar geleden een 
einde aan de 2e Wereldoorlog. 

Het was een bizarre samenloop van omstandigheden, dat juist in deze zelfde week in Beiroet 
een ontploffing plaatsvond, die associaties met die atoombommen opriep. Hoewel de atoombom-
men in 1945 veel meer slachtoffers veroorzaakten, en er ook nog lange nawerking door de radio-
actieve straling was, riepen de vele beelden, die mensen van de ontploffing in Beiroet maakten, 
toch een idee op van wat de mensen in Japan in 1945 meegemaakt hebben: ook geheel plotseling 
net zo’n enorme schokgolf en oorverdovend lawaai. Er overkomt je iets groots, wat je op dat mo-
ment niet bevatten kunt. 

Het gebeuren heeft een groot gevolg voor de vele mensen, die in Beiroet wonen. Naast alle el-
lende van de gevolgen van die ontploffing komt daar de snel stijgende toename van het virusver-
spreiding nog eens bij. Ondanks dat las ik de gevolgen van de atoombom op Hiroshima. De stad 
telde toen 255.000 inwoners. Door de bom overleden direct 78.000 mensen. Aan het einde van het 
jaar 1945 was het dodental door verwondingen en de straling reeds tot 140.000 opgelopen, en late-
re berekeningen geven aan, dat door de verdere gevolgen uiteindelijk meer dan 230.000 inwoners 
aan de bom direct of indirect overleden zijn. 

We mogen als wereld blij zijn, dat in de tijden erna de kernwapens juist honderden malen ster-
ker en vernietigend geworden zijn: een moderne kernbom op de plaats Utrecht zou geheel Neder-
land wegvagen! Juist daardoor kwam steeds meer het besef: als je hen gebruikt, vernietig je de 
aarde zelf, en dus uiteindelijk vernietig je jezelf ermee. We hebben deze week in Beiroet in het 
klein gezien, wat dan in het groot gebeuren zou. Gelukkig is de aarde daarvoor bespaard gebleven. 
Maar intussen zijn heel veel inwoners in Beiroet wel in de ellende van die andere ontploffing be-
land. Laten we hopen, dat ze mede door hulp van andere landen deze klap zo goed mogelijk te bo-
ven komen zullen. 
 

Jarig 
omende vrijdag 14 augustus is zr. Diks van 
de Veldbrugweg jarig. We willen als ge-

meente u hiermee van harte feliciteren, en wensen 
u 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-
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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. 
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. 
 

Jaarboek 2020-2021 
et nieuwe jaarboek van de Protestantse kerk Ne-
derland 2020-2021 is beschikbaar gekomen. Het 

jaarboek bevat informatie over de classes en de plaat-
selijke gemeenten. Tevens zijn de registers van de 

predikanten en kerkelijk werkers erin opge-
nomen. Het jaarboek is alleen door de scriba 
van de plaatselijke gemeente te bestellen. De 
kosten zijn € 17,99 per exemplaar. U kunt 
het jaarboek bestellen door vóór 1 september 

2020 op NL12 RABO0306000016 ten name van Prot. 
Gem. Lieren-Beekbergen onder vermelding van jaar-
boek € 17,99 over te maken. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen donderdag 06 augustus is zr. Assies van 
de Dorpstraat in het Gelre ziekenhuis opgeno-

men om daar een medische behandeling te ondergaan. 
Het gaat al tijden minder met haar, en een goed her-
stel trad niet in. We wensen haar sterkte toe, en hopen 
met haar mee, dat de behandeling een goed resultaat 
geven zal. 
 

Kerkdienst 
eze keer beluisteren we als bijbelgedeelte Mark. 
10:17-27. Het is een bekend bijbelgedeelte, wat 

vaak het gevaar in zich meedraagt, dat we gevoelsma-
tig al meteen aanvoelen, wat de betekenis ervan is. 
We leggen de accenten nu eens anders. 

De kerkdienst is via de link www.dominee.eu ge-
makkelijk te vinden. Het gaat om kerkdienst nr. 08. 
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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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