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Een nieuwe president 
fgelopen woensdag heeft Amerika haar nieuwe, inmiddels 46e, president beëdigd. Het is het einde 
van een tijdperk van 4 jaar, die veel Amerikanen niet gemakkelijk vergeten zal. Zoals ook velen in 

de rest van de wereld niet. De tijd onder voormalig president Trump zijn bizarre tijden geweest. Van 
bizarre ideeën, zoals een muur tussen Amerika en Mexico bouwen tot het ontkennen van wetenschappelij-
ke inzichten, zoals ingrijpende klimaatveranderingen door de opwarming van de aarde. 

Maar het afgelopen jaar werd het allemaal steeds extremer. Het begon allemaal met het coronavirus, 
dat steeds meer door de president ontkend of gebagatelliseerd werd. Hij wist zeker, dat het aantal corona-
doden in Amerika nooit hoger dan 60.000 worden zou: toen hij afscheid nam, was het aantal de 400.000 
gepasseerd. En dan nog de velen, die de komende tijd door zijn voortdurend ontkennend politiek falen 
volgen zullen. Allerlei horeca en winkels moesten naar zijn inzicht open blijven, met een of ander chloor-
preparaat zou je binnen een minuut genezen zijn, hij was fel tegenstander van een mondkapje, en van een 
avondklok wilde hij ook al niet weten. Kortom, zodra je wist, wat hij ervan vond, dan wist je meteen, wel-
ke tegenovergestelde maatregelen juist goed waren. 

Maar aan het einde werd pas duidelijk, hoe ver zaken leiden kunnen, als je alles, waarmee je het niet 
eens bent, nepnieuws en bedrog noemt. De bestorming van het regeringsgebouw, doordat je constant op-
nieuw beweert, dat er gefraudeerd is. En je kunt dan met nog zoveel feiten en bewijzen komen, dat de ver-
kiezingen eerlijk verlopen zijn, je blijft ontkennen. En nog veel erger: velen nemen je waanzin over. En 
laten we dat niet alleen op Amerika projecteren. Je komt het overal, op alle plaatsen en in alle tijden te-
gen: mensen schakelen hun eigen inzicht en nadenken uit, en volgen blindelings een leider. Dat heeft in 
het verleden wel meer tot brokken geleid! 

Uiteraard dienen we onze ogen niet ervoor te sluiten, dat in het verleden en heden ook binnen de kerk 
een vergelijkbaar gevaar op de loer ligt. Ook binnen het geloof is er het gevaar, dat mensen bewust hun 
ogen sluiten en hun verstand op 0 zetten, omdat het geloof nu eenmaal iets anders aanreikt. In die lijn kun 
je dan in een tunnelvisie terecht komen, en het eindigt in een geloofsvariant van complotdenken. We zien 
juist in de huidige tijd - even als voorbeeld - hoe bepaalde kerken nog steeds ‘s zondags met honderden 
tegelijk samenkomen en voluit zingen, elk gevaar van virusbesmettingen ontkennen, want ‘het is de Heer, 
Die ons beschermt’ en als we desondanks ziek worden, dan komt dat ‘uit Zijn vaderlijke Hand ons toe’. 
Het klinkt vroom en vol vertrouwen, maar het is - of we het leuk vinden of niet - niets anders dan een 
variant op complotdenkers van de aanhangers van het viruswaanzin. 

Als christenen gaan we de weg van de Here Jezus. Maar dat doen we, als het goed is, als mensen, die 
daarbij ons denken, doen en voelen niet uitschakelen. Maar juist met dat alles zijn we, wie we zijn, en dat 
wijden we aan de Heer om zo door Hem geïnspireerd en geleid de weg door het leven te gaan. En dat is 
dus iets geheel anders dan zomaar klakkeloos aannemen, wat anderen zeggen en vinden. Je bent en blijft 
als christen iemand, die vanuit de breedte en diepte van het leven alles weegt en overweegt, en daarin de 
weg van het geloof gaat. Het is goed om daarover eens verder na te denken! 
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Jarig 
omende woensdag 24 januari is zr. 
Meuleman van het Mark jarig. We willen 

als gemeente u samen met uw man hiermee 
van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Gedachtegang 
oede God, Ik kan niet geloven, dat Jij, 
Die de aarde boetseerde, Die de zon te-

kende, Die de mens een hart gaf, Die alles 
ziet, Die het goede van het kwade scheidde, 
Die het leed droeg en verzachtte, Ik kan niet 
geloven, dat Jij gelukkig bent.  

Laat ons toch worden, zoals Jij bent. Dat 
we het leven op aarde aangenaam maken voor 
anderen. Dat we de pijn van onze medemen-
sen verzachten. Laat ons toch een hemel zijn 
voor onze medemensen. Dat we elk onze 
plicht doen. Dat we open handen en een hart 
voor elkaar zijn. 

(aangeleverd door de diaconie) 
 

Collectedoel 
p allerlei manieren zoeken gemeenten 
naar mogelijkheden om voor de mensen 

in hun dorp of stad van betekenis te zijn en 
met hun omgeving verbonden te zijn. Bijvoor-
beeld met een inloophuis, waar iedereen wel-
kom is, of met een moestuin voor de gehele 
buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch 
mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje aan-
steken kunnen of een gebedskaart invullen 
kunnen. Het kleine kerkje, waar ruimte voor 
één persoon is, nodigt tot verstilling uit. 

Met uw bijdrage aan de collecte onder-
steunt de Protestantse kerk missionaire activit-
eiten in het gehele land. Geef in de collecte, of 
maak een bijdrage over op  NL05RABOA030-
6001888 t.n.v. Protestantse kerk o.v.v. Missio-
nair werk januari. 
 

Actie Kerkbalans 
et jaar 2021 heeft zijn intrede gedaan. 
Het afgelopen jaar was een vreemd en 

vervreemdend jaar. We konden elkaar vanwe-
ge de pandemie als gemeente maandenlang 
niet zien. We waren in september weer voor-

zichtig begonnen met het houden van kerk-
diensten met maximaal 30 aanwezigen, maar 
dat moest in december weer stilgelegd wor-
den. Ondanks dat we geen kerkdiensten hou-
den kunnen gaan de kosten voor onze kerke-
lijke gemeente wel gewoon door. Daarom zijn 
ook nu de voorbereidingen voor de Actie 
Kerkbalans 2021 weer in volle gang.  

Dit jaar wordt de Actie Kerkbalans van 24 
januari tot met en zaterdag 30 januari gehou-
den. Dat is hard nodig, want we willen behou-
den, waar we om geven. En als het even kan, 
laten groeien. Uw steun is daarbij van on-
schatbare waarde. Dankzij uw bijdrage kan de 
kerk voortbestaan, en ook aan anderen blijven 
geven.  

De vrijwilligers zullen weer op pad gaan 
om u uw toezegging voor Kerkbalans 2021 te 
vragen. In verband met het coronavirus probe-
ren we de contacten voor u en voor onze vrij-
willigers tot een minimum te beperken. Af-
spraak is, dat de envelop via de brievenbus be-
zorgd worden mag, maar kan ook persoonlijk 
afgegeven worden. Wilt u het toezeggingsfor-
mulier invullen, en in de bijgeleverde envelop 
klaarzetten? De vrijwilliger komt de envelop-
pe wel persoonlijk bij u ophalen, maar zal niet 
binnenkomen. We begrijpen, 
dat dit niet persoonlijk is, en 
het contact gemist zal worden, 
maar de gezondheid van ons 
allen is prioriteit nummer 1. 

Wij vertrouwen op uw ruimhartige bijdra-
ge, en wensen u alvast een voorspoedig en ge-
zond nieuw jaar toe. Namens het College van 
kerkrentmeesters,  

Anke ter Riet & Sandra Bogerman. 
 

Kerkdienst 
r staat weer een nieuwe kerkdienst online. 
Het is de 1e kerkdienst, die ik na de uit-

vaart van moeder gehouden heb. Ik sta erbij 
stil, wat het is om wees te zijn, en lees in dat 
verband Joh. 14:15-21. 

De kerkdienst is gemakkelijk via de link 
www.dominee.eu te vinden; het betreft dan 
kerkdienst nr. 12. 

 

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

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