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LANGZAAM, EEN BEETJE ZACHT. 
Ik luister vaak naar muziek op Youtube. Bij toeval (?) kwam ik zo een aantal 
jaren geleden een bijzondere opname van het 5e pianoconcert van 
Beethoven uit 2012 tegen. De beroemde pianist Lang Lang met het Noord 
Duitse omroeporkest onder leiding van Eschenbach. Eschenbach geldt als 
ontdekker van Lang Lang buiten China. Beiden zijn bijzondere mensen, 
Eschenbach helemaal, kijk op Wikipedia voor meer informatie. Ze kunnen 
goed met elkaar, zoals blijkt uit de toegift door beiden op de piano: Debussy 
petite suite. Het plezier spat eraf. 

Beethoven schreef het 5e pianoconcert rond 1810, toen hij al behoorlijk doof 
was.  Het eerste en derde deel is en Lang Lang op het lijf geschreven. Daarin 
kan hij al zijn energie kwijt.  
Boven het tweede deel staat: adagio un poco mosso: langzaam, een beetje 
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zacht. “Een oase van rust en contemplatie” volgens Wikipedia.  Je ziet hoe 
lastig het voor de toen dertigjarige Lang Lang is om langzaam en een beetje 
zacht te spelen. Het zweet breekt letterlijk uit bij hem. Bij het derde deel 
mag en gaat hij weer helemaal los. 

Bij mij roept het tweede deel een sterke associatie op met het verhaal van de 
verschijning van God aan Elia op de berg Horeb. Een oerverhaal uit het Oude 
Testament, 1 Koningen 19. Elia heeft  het helemaal gehad met de opdracht 
waar hij mee bezig is en wil sterven. Twee keer komt een engel hem eten en 
drinken brengen. En dan gaat hij op weg  naar het Horeb gebergte, waar 
Mozes de Tien Woorden ontving. Het is een tocht van veertig (!) dagen en 
nachten door de woestijn, natuurlijk. Daar openbaart God zich aan hem. 
Maar anders dan eertijds (Exodus 19 en 20). God verschuilt zich niet meer in 
de donkerte, hij openbaart zich niet in een storm, niet in een aardbeving, 
niet in een vuur, maar in het suizen van een zachte koelte. Rust en stilte. En 
Elia herkent dat meteen. Gods majesteit en trouw zijn groter dan de 
natuurkrachten, zo is de boodschap. 

Op 20 september kwamen we na zes maanden weer als gemeente bij elkaar 
in de kerk. Er is orgelmuziek, we zingen niet. Dat geeft een duidelijk andere 
sfeer. Het is rustiger dan voorheen, mede omdat we verder uit elkaar zitten. 
De dienst was voor mij althans een oase van rust en stilte met een zeer 
toepasselijke overdenking! En na de dienst hebben we elkaar ontmoet, in de 
zon op het plein buiten.  

We gaan als gemeente en samenleving door een lastige periode. Voor velen 
van ons is de kerkgang in deze coronatijd een te groot risico. Dat is 
begrijpelijk. De pandemie leert ons dat het niet allemaal maakbaar is. Het is 
niet vanzelfsprekend dat al het oude weer terugkomt. Dat stemt tot 
nadenken en dat geeft vaak onrust. Hoelang duurt het nog? Wanneer zijn de 
“veertig dagen” voorbij? Wat zouden we graag weer een beetje los willen, 
ook als je op leeftijd bent.  
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Herman Finkers stopte in 2000 met voorstellingen. De energie was weg, hij 
had er genoeg van. Daarna werd hij ook nog ziek. Het werd een periode van 
bezinning. En zo begon hij zijn voorstellingen “Na de Pauze” in 2007 met het 
lezen van psalm 131. Als een kind, een gespeend kind dat veilig in moeders 
armen haar hartslag voelt. En voor moeder mag je Schepper lezen. U mag 
zich gedragen door uw Schepper weten. 

Psalm 131 NBV 
 
Heer, niet trots is mijn hart, 
Niet hoogmoedig mijn blik, 
Ik zoek niet wat te groot is 
Voor mij en te hoog gegrepen 

Nee, ik ben stil geworden 
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht 
Als een kind op de arm van zijn moeder 
Als een kind is mijn ziel in mij 

Israël, hoop op de HEER 
Van nu tot in eeuwigheid 
 
Jan Jansen 

KERKDIENSTEN 
  4-10 10:00 ds. Bert Faassen   
11-10 10:00 ds. Lammers 
18-10  10:00   ds. A.P. de Graaf 
25-10  10:00 n.n.b  
01-11  10:00 ds. B.J. Kruit   

ZONNEHUIS 
Geen diensten ivm Coronavirus 
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MARKEN-HAVEN 
Geen diensten ivm Coronavirus 

COLLECTEROOSTER 
  4-10 1e  Kerk & Israel 2e Kerk 
11-10 1e  Diaconie 2e Kerk 
18-10 1e  Werelddiaconaat 2e Kerk 
25-10 1e  Diaconie 2e Kerk 
 

GEFELICITEERD 
 

4-10 Mevr. C. Schiebaan - Weijland  
Engeland 53 7361CS BEEKBERGEN  

8-10 Dhr. F. Bak  
Peter van Anrooylaan 17 6952CW DIEREN  

10-10 Dhr. W.A. Vogelsang  
Arnhemseweg 529 7361CJ BEEKBERGEN  

17-10 Mevr. M. Kok - Huckriede  
Libellestraat 42 7361BK BEEKBERGEN  

27-10 Mevr. H.J. Prins - Braam  
Dr. Willem Dreessingel 309 6836CS ARNHEM  

28-10 Dhr. G.H.E. van de Kraats  
Papenberg 19 7361BR BEEKBERGEN 
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VERSLAG 1E HALFJAAR 2020 KERKENRAAD 
22 januari is onze eerste kerkenraadsvergadering van 2020. In deze 
vergadering nemen we afscheid van twee ambtsdragers en prijzen we 
onszelf gelukkig met het begroeten van drie nieuwe ambtsdragers. De 
kerkenraad is weer op volle sterkte.  
We kijken terug op twee mooie diensten tijdens de kerstdagen waarin het 
Apeldoorns Christelijk Mannenkoor optrad tijdens de kerstavonddienst en 
een soliste uit onze eigen gemeente in de kerstmorgendienst. Ook de dienst 
waarin we de overledenen gedenken wordt positief beoordeeld.  
In de vergadering op 26 februari bespreken we de jaarcijfers 2019 van de 
kerk en de diaconie. Er zijn vragen binnengekomen van het CCBB (Classicaal 
College voor Behandeling Beheerszaken) om ons begrotingstekort te komen 
uitleggen. Er wordt besloten dit eerst op de gemeentezondag van 29 maart 
te behandelen en vervolgens met het CCBB in gesprek te gaan. De 
kascommissie heeft de financiën van de kerk en de diaconie bekeken en 
goedgekeurd. 
Van de classis is een bericht binnengekomen dat - vanwege met de Kerk 
2025 samenhangende kerkordewijzigingen - kerken hun plaatselijke 
regelingen moeten aanpassen. Het gaat met name om de vereenvoudiging 
over de communicatie tussen kerkenraad en gemeente. De plaatselijke 
regeling zal worden aangepast.  
We nemen vervolgens het programma voor de gemeentezondag op 29 
maart door en verdelen onderling de bijbehorende taken. Het gemeente-
uitje wordt gepland op 12 mei 2020. ZWO geeft een toelichting op het 
programma voor de 40-dagentijd. 18 april vindt in onze kerk het evenement 
‘Cultuur bij de buur’ plaats en we blikken alvast vooruit naar onze rol bij het 
‘herdenken van 75 jaar bevrijding’.  
Zondag 15 maart - na de persconferentie van onze premier - vallen al onze 
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plannen in duigen. Het Coronavirus slaat toe in Nederland. Geen 
kerkdiensten, geen vergaderingen, geen evenementen en geen kerkblad. 
Angstvallig blijven we binnen en vermijden fysiek contact. We proberen als 
gemeente elkaar op te beuren door te bellen en te whatsappen. De Diaconie 
bedenkt een pepermuntactie waarbij ieder gemeentelid een rolletje 
pepermunt met een bemoedigende tekst op papier krijgt. Per e-mail wordt 
wekelijks een Kerknieuws verstuurd en dominee Arjan de Graaf start samen 
met zijn vrouw Anja online kerkdiensten en verspreidt video-opnames 
waarin hij gesprekken voert met gemeenteleden. Zo proberen we de moed 
erin te houden. 
Bepaalde zaken gaan toch gewoon door en het wordt wenselijk geacht om 
als kerkenraad te vergaderen. Via een kerkenraadslid krijgen we de 
beschikking over het programma Microsoft Teams. Hiermee kunne we online 
via Internet met elkaar vergaderen. Op woensdag 6 mei zit iedereen achter 
zijn laptop en opent de voorzitter de vergadering.  
We besluiten om de bevestigingsdienst (1 aftredend en 1 nieuwe 
ambtsdrager) op te schorten tot we weer een reguliere kerkdienst kunnen 
houden. Er zijn geen opmerkingen over de jaarrekeningen 2019 
binnengekomen, dus die kunnen we goedkeuren en vaststellen. De 
wijzigingen in de plaatselijke regeling worden besproken en kunnen 
eveneens worden vastgesteld.  
We discussiëren over het openstellen van de kerkdeuren per 1 juli a.s. Wie 
komt dan al naar de kerk? Hoe hanteren we een deurbeleid en hoe gaan we 
om met de anderhalvemeter regel? Natuurlijk geen handenschudden maar 
gaan we wel of niet met mondkapjes op zingen? Of toch maar niet zingen? 
Belangrijk is dat we de protocol(len) hebben klaarliggen als de kerkdeuren 
opengaan. Voorgesteld wordt om het College van Kerkrentmeesters een 
beleidsplan te laten maken waarin duidelijk vastgelegd wordt welke regels 
we bij het houden van  kerkdiensten gaan hanteren.  
We concluderen dat het fijn is om als kerkenraad weer met elkaar in gesprek 
te zijn geweest en zijn positief over de online vergadermethode.  
De volgende online kerkenraadsvergadering is op 10 juni. We zouden bijna 
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vergeten dat het 75 jaar geleden is dat de tweede wereldoorlog ten einde 
kwam. Wim Vogelsang opent de vergadering en memoreert Dietrich 
Bonhoeffer en leest een van zijn gedichten voor.  
Er heeft onder gemeenteleden een telefonische enquête plaatsgevonden 
met de vraag: “starten we de kerkdiensten per 1 juli of per 1 september?”. 
Van de 114 gemeenteleden is 30% voor 1 juli en 70% kiest 1 september. We 
besluiten als kerkenraad om 20 september, tevens startdienst, de 
kerkdeuren weer open te stellen. In deze dienst gaat onze eigen predikant 
voor en kan ook het aftreden en bevestigen van de ambtsdrager 
plaatsvinden. Tot die tijd zal dominee Arjan de Graaf online diensten blijven 
maken.  
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) presenteert een uitgebreid protocol 
en gebruiksplan. We nemen het hele pakket aan maatregelen door en stellen 
vast dat het er veilig uitziet. We kijken uit naar september 2020 en verlangen 
ernaar om elkaar weer te mogen ontmoeten in en rondom Gods’ huis. 

Martien Hertgers, scriba 

 

CLASSICALE VERGADERING VELUWE 
200706-01 CV 2 juli verslag kerkbode 

De classicale vergadering Veluwe heeft op 2 juli een vergadering gehouden 
waarbij de afgevaardigden vooraf konden reageren op de agenda. Er is 
aandacht besteed aan de commotie die ontstaan is na het verschijnen van de 
brief van de Raad van Kerken in Nederland over de dreigende annexatie van 
Palestijnse gebieden op de westoever door de staat Israël. Dat is bij 
meerderen in het verkeerde keelgat geschoten. Inmiddels heeft de Raad van 
Kerken weer een brief doen uitgaan waarin werd ingegaan op de geuite 
kritiek. De classicale vergadering Veluwe heeft geen besluit genomen om 
over deze kwestie en standpunt naar buiten te brengen.  
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Een predikant uitte zijn zorg over de tijdens de coronaperiode gehanteerde 
bezoekregeling bij sommige zieken- en verpleeghuizen. Als een 
patiënt/bewoner om het bezoek van de predikant vroeg, wordt de predikant 
de toegang geweigerd. Dit wordt door meerderen herkend. Deze zorg is 
doorgegeven aan de vertegenwoordiger van de PKN in het CIO (Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken).  

Benoemingen: Egbert van der Steege lid van classicaal college voor 
behandeling van beheerszaken, ds. Erica Hoebe-de Waard lid van het 
classicaal college voor de visitatie Veluwe; Hans Kiel afgevaardigde en Bert 
Broekhuizen secundus naar de generale synode voor 2021; Riky Hilbrink lid 
van de classicale commissie financiën Veluwe.  

De classicale vergadering besteedt de komende tijd aandacht aan 
verschillende vormen van gemeente zijn en hoe ook naar de toekomst voor 
kleiner wordende gemeenten het bestuur en de werklast goed belegd 
kunnen worden. 

De afgevaardigden hebben gedeeld hoe zij de afgelopen periode hebben 
ervaren waarbij naast de zorgen ook de nieuwe en soms ongekende 
mogelijkheden genoemd werden. 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 
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Collecten       
24-dec Vita Nuova  254,55 kerk 123,07 
25-dec Kinderen in de knel 154,60 kerk 97,55 
29-dec Noodhulp Zuid-Soedan 141,70 kerk 113,50 

5-jan Adoptiekind  145,50 kerk 73,80 
12-jan Plaatselijk jeugdwerk 93,55 kerk 83,95 
19-jan Missionair werk 134,95 kerk 86,92 
26-jan JOP  113,20 kerk 75,50 
2-feb Werelddiaconaat 220,20 kerk 67,00 
9-feb Catechese en educatie 145,60 kerk 88,08 

16-feb Werelddiaconaat 103,80 kerk 56,20 
23-feb Binnenlands diaconaat 155,75 kerk 75,70 
1-mrt Zending  152,70 kerk 76,55 
8-mrt Missionair werk 154,10 kerk 79,90 

22-mrt Vakantiebureau 65,00   
29-mrt Werelddiaconaat 90,00   

 april Kerk in actie/Kinderen in de knel 405,00 kerk 129,00 
17-mei Voedselbank  120,00   
24-mei Wereldiaconaat 210,00   
31-mei Zending  150,00   

juni werelddiaconaat 200,00 kerk 60,00 
 Dorpskerken  60,00   

 Diaconie  175,00   
juli Kerk in actie  121,00 kerk 25,00 

 Serve India  125,00   
 Diaconie  249,00   
augustus ZOA  112,00   
 Red een kind  222,00   
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 Rwanda   202,00   
 Diaconie  194,00   
Giften      
Diaconie €10, €25, € 50, € 50     
Kerk € 60, € 10,  € 50 en € 100    
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>SCHUURVERKOOP< 
  
Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 

tel. 055 5061669   b.g.g. 055 5402274 
Geopend donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag 
van 10:00 tot 16:00 uur.  Verkoop van 2e hands artikelen ten bate 
van de PKN kerk te Lieren en kleinschalige projecten. Inleveren 
van bruikbare spullen kan tijdens de openingsuren 
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WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
Concert “Zwart, Asma en Klassiekers” 

 
Zaterdag 10 oktober om 20.00 uur 

met 
Minne Veldman (orgel) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 10 oktober om 20.00 uur kunt u luisteren naar een prachtig 
orgelconcert door Minne Veldman in de Willem Hendrik Zwart Hal.  
 
Minne Veldman ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium in 
Zwolle.  
Met zo’n 50 orgelconcerten per jaar door heel Nederland is hij een 
veelgevraagd concertorganist. 
Hij is kerkorganist in Hasselt en Urk en dirigent van verschillende koren. 
Daarnaast heeft hij veel orgelmuziek en koormuziek geschreven.  
Om zijn enthousiasme voor het orgel en de orgelmuziek uit te dragen en te 
delen met jong en oud, organiseert hij o.a. het Orgelfeest, de You-tube 
Orgeldag, Orgelzomer Urk en zomerserie Orgelconcerten Vollenhove. In 
2019 vierde Minne Veldman zijn 25 jarig jubileum.  
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Op het programma staan o.a. Concerto C-dur,BWV 595 (J.S. Bach), Präludium 
und Fuge c-molle, opus 37.1 (F. Mendelssohn Bartholdy),   
Dit trio heeft al vaker opgetreden in de muziekhal en het was elke keer weer 
een heerlijk muzikale avond, vol prachtige klanken. Het enthousiasme spat 
eraf.  Samen brachten zij o.a. de CD Schuilplaats uit.  
Het volledige programma zal rond 12 oktober op de website staan: 
www.huetink-royalmusic.nl 
 
Reserveren: is verplicht en kan T 0572-371838 of E adhuetinks@gmail.com. 
Per concert is er plek voor 40 bezoekers. Dit in verband met de RIVM 
richtlijnen. Betaling vooraf via overschrijving. Na aanmelding ontvangt u 
betaal gegevens.   
De entreeprijs is € 16,-- 
Marche de la Cathédrale de Cologne (A. Renaud) en Méditation en si bémol 
mineur (K.J. Mulder). Volledige programma: www.huetink-royalmusic.nl.  
 
Reserveren: is verplicht en kan T 0572-371838 of E adhuetinks@gmail.com. 
Per concert is er plek voor 40 bezoekers. Dit in verband met de RIVM 
richtlijnen. Betaling vooraf via overschrijving. Na aanmelding ontvangt u 
betaal gegevens.  De entreeprijs is € 13,-- 
 

WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
 

Concert “Sounds of Grace” 
Zaterdag 31 oktober om 20.00 uur 

met 
Ronald IJmker (orgel en piano) 
Jorrit Woudt (piano en orgel) 

Krista van den Esker (dwarsfluit) 
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Op zaterdag 31 oktober om 20.00 uur kunt u aanwezig zijn bij een bijzonder 
concert met Ronald IJmker, Jorrit Woudt en Krista van den Esker, in de 
Willem Hendrik Zwart Hal. 
 
Dit trio heeft al vaker opgetreden in de muziekhal en het was elke keer weer 
een heerlijk muzikale avond, vol prachtige klanken. Het enthousiasme spat 
eraf.  
Samen brachten zij o.a. de CD Schuilplaats uit.  
Het volledige programma zal rond 12 oktober op de website staan: 
www.huetink-royalmusic.nl 
 
Reserveren: is verplicht en kan T 0572-371838 of E adhuetinks@gmail.com. 
Per concert is er plek voor 40 bezoekers. Dit in verband met de RIVM 
richtlijnen. Betaling vooraf via overschrijving. Na aanmelding ontvangt u 
betaal gegevens.   
De entreeprijs is € 16,-- 
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Volgend Kerkblad verschijnt 6 november. 

Kopij inleveren t/m vrijdag 30 oktober voor de maand november 
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  
www.jeugdpknbeekbergen.nl  

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

 
 

 

 

 


