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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 09 mei 2021, 17e jaargang, nummer 18 
 

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren: 
 

Zondag 09 mei:      10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 

koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Hennita Benjamins 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: noodhulp, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Modderkolk van de Tullekensmolenweg 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Donderdag 13 mei: 09.30 uur: gezamenlijke dienst in de Dorpskerk in Beekbergen, Hemelvaartsdag 

organist: niet van toepassing 
Zondag 16 mei:      10.00 uur: ds. J. Kappers uit Apeldoorn 

pianist: Bob Fillekes 
 

Jarig 
omende donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is 
br. Kok van de Libellestraat jarig. We willen als 

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

Beste gemeenteleden 
l een gehele poos is het niet mogelijk geweest, 
dat we elkaar in de kerk ontmoeten konden. En 

nog langer was het, dat we daar Klaartje Romeijn in 
ons midden hadden. Klaartje woont begeleid in een 
woongroep in Loenen, en is een meelevend, dankbaar 
en ook heel creatief lid van onze gemeente. Zij, die al-
tijd in de kerk zijn, hebben haar ongetwijfeld wel eens 
gezien, als ze er was, en naar de kindernevendienst 
ging.  

Ook Klaartje vindt het heel naar, dat het leven door 
het coronavirus zo moeilijk werd. In de woongroep is 
dat nog vervelender dan in een gewoon huishouden. 
Toch verliest ze zelden haar goede humeur, en heeft 
geheel zelf bedacht, dat ze ons allen een hartelijke op-
beurende groet sturen wilde. Daarom heeft ze 24 
kaartjes gemaakt, en daarop ook nog een opbeurende 
boodschap geschreven. 

Nu is het plan als volgt. Zondag is de 1e keer sinds 
lang, dat er in Lieren weer een kerkdienst mogelijk is. 

Naar verwachting zullen er 30 mensen aanwezig zijn. 
Als (bijna) iedereen van die kerkgangers als groet van 
ons allen 1 kaartje aan een ander gemeentelid brengt, 
dan worden er dubbel zoveel mensen blijer en geluk-
kig met de kerkdienst. De kaartjes worden bij de uit-
gang van de kerk uitgedeeld. 

U begrijpt natuurlijk, dat dan nog steeds niet ieder-
een een kaartje krijgt, maar het gebaar en de bedoe-
ling zal iedereen ook begrijpen. De hartelijke groeten, 
namens Klaartje, 

Reinoud Roukema. 
 

Heer, ik heb genoeg 
 

Ik heb 2 ogen als diamanten zo kostbaar, 
een mond om te fluiten, 
en een gezondheid, die niet te betalen is. 
Heer, ik heb genoeg. 
Ik heb een zon aan de hemel. 
Ik heb een dak boven mijn hoofd. 
Ik heb werk voor mijn handen. 
Ik heb een welgevulde tafel om van te eten, 
en ik heb mensen om lief te hebben. 
Heer, ik heb genoeg! 

 
De diaconie. 
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Vervolgde Russische Jehovah’s Getuigen 
uizenden Russische Jehovah’s getuigen werden 
70 jaar geleden naar Siberië gedeporteerd; 30 

jaar geleden volgde hun rehabilitatie. Maar opnieuw 
hebben ze het zeer zwaar: hun organisatie is verbo-
den, en leden worden wegens vermeend extremisme 
vervolgd ... 

Het hooggerechtshof verbood de Jehovah’s getui-
gen in 2017 als ‘extremistische’ organisatie. De Rus-
sisch-orthodoxe kerk noemt hen een ‘totalitaire sekte’ 
en prees het besluit, maar ontkende intussen iedere 
betrokkenheid. Hoewel de Russische autoriteiten her-
haaldelijk benadrukken, dat het verbod enkel de orga-
nisatie betreft, en niet de religie, is de realiteit, dat de 
naar schatting 170.000 Jehovah’s getuigen in Rusland 
niet legaal bij elkaar komen kunnen om hun geloof te 
belijden. 

Geen wonder dus, dat Desjko en zijn medestanders 
weinig loslippig zijn, en tegenover buitenstaanders 
zorgvuldig hun woorden kiezen. ‘De situatie is niet 
gemakkelijk. Daarom ben ik ook niet zo voor publici-
teit, ik vertrouw niet iedereen, want veel van wat wij 
zeggen, wordt verdraaid.’ Lotgenoot Koroljov glim-
lacht besmuikt, en wijst naar zijn advocaat, maar ook 
die vermijdt schichtig elk commentaar, en weigert zijn 
contactgegevens of zelfs maar z’n naam te verstrek-
ken. 

De Sovjetpropaganda verspreidde hardnekkige my-
thes over de groep om de vervolging te rechtvaardi-
gen. ‘De Jehovah’s getuigen zouden pleitbezorgers 
van het kapitalisme zijn’, legt godsdienstwetenschap-
per Sergej Ivanenko over de deportaties van 1951 uit. 
‘Onder de dekmantel van religieuze propaganda zou-
den ze in hun preken subversieve 
boodschappen verspreiden om het so-
cialisme te ondermijnen, en de door-
snee-Jehovah’s getuigen zouden door 
kapitalistische propaganda geïndoc-
trineerd zijn.” 

Maar waarom de Getuigen in het postcommunis-
tische Rusland opnieuw in ongenade gevallen zijn, 
blijft schimmig, zegt Aleksandr Verchovski, directeur 
van SOVA, een door de Russische autoriteiten als 
‘buitenlandse agent’ bestempelde NGO, die onder 
meer de relatie tussen de overheid en religieuze orga-
nisaties monitort. Hij is wel ervan overtuigd, dat het 
besluit tot die vervolging alleen op het hoogste niveau 
genomen zijn kan. 

‘Nooit is uitgelegd, waarom ze dan zo gevaarlijk 
zijn’, zegt Verchovski. ‘Het is zelfs moeilijk om iets 
tegen hen te bedenken. Het enige argument, dat de of-
ficiële propaganda steeds gebruikt, is, dat de Jeho-

vah’s getuigen bloedtransfusie verbieden, maar dat 
staat hoe dan ook geheel los van de wetgeving inzake 
extremisme. Waarom die repressie werkelijk plaats-
vindt, weten we dus niet. Ik denk, ten 1e, omdat zij 
een Amerikaanse organisatie zijn, en ten 2e, omdat ze 
van elk contact met de overheid wars zijn. Maar dat is 
niet alleen in Rusland zo, maar overal.’ 

Desjko’s betoog is met bijbelcitaten rijk gelar-
deerd, vooral betreffende de lijdensweg van Christus. 
‘Jezus waarschuwde, dat ook na Hem vervolgingen 
plaatsvinden zouden’, besluit Desjko. ‘Wat ook het 
vonnis zal zijn, mijn geweten is voor God en de staat 
zuiver, en ik ben trots, dat mij de eer te beurt gevallen 
is om aan de door Jezus Christus voorspelde profe-
tieën deel te hebben.’ 

De rechter acht Desjko en zijn geloofsgenoten aan 
extremisme schuldig, maar gaat met de zware eisen 
van het OM niet mee. Desjko krijgt een voorwaarde-
lijke celstraf van 6 jaar met een proeftijd van 4 jaar, 
een jaar vrijheidsbeperking en een 4-jarig verbod op 
het bekleden van functies binnen religieuze organisa-
ties. Koroljov en Sjalev krijgen 6½ jaar voorwaarde-
lijk met een proeftijd van 5 jaar, plus eerdere beper-
kingen. 

(Trouw, 03-05-2021) 
 

Vanuit de gemeente 
nkele gemeenteleden hebben nog met het herstel 
van het coronavirus te maken. Het doet ons her-

nieuwd beseffen, dat de ziekte nog niet verdwenen is, 
en tegelijk, dat het van groot belang is, dat we de vac-
cinatie serieus nemen. We wensen hun sterkte bij het 
herstel, en we hopen, dat we steeds meer naar de tijd 
toegaan, dat we het virus achter ons laten. 
 

Kerkdienst 
a opnieuw een ½ jaar onderbreking kunnen we 
weer in de kerkdienst samenkomen (wel dient 

een ieder zich van tevoren nog bij de scriba Martien 
Hertgers (scriba@pknlieren.nl  op te geven). Het is 
een reden tot dankbaarheid, dat samenkomen weer 
mogelijk is. Alle reden om opnieuw op zo’n lange pe-
riode van onderbreken te reflecteren. We doen dat aan 
de hand van Neh. 2:11-18. Na een heel lange balling-
schap keert Nehemia naar Jeruzalem terug. Er is veel 
werk te doen. We beluisteren, hoe hij ermee aan de 
slag gaat. Welke parallellen kunnen we trekken, en 
wat valt eruit te leren?  
 
 

  

  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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