
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 48 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 19 september 2021, 17e jaargang, nummer 36 
 

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

Zondag 19 september: 10.00 uur: ds. T. Volgenant uit Ugchelen 

koster & techniek: Jibbe Hertgers 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: Arno Diks & Gerry Hertgers 
de bloemen gaan naar zr. Wilbrink van de Dorpstraat 

Zondag 26 september: 10.00 uur: ds. S. Muller uit Epe 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: Theo & Tilly Hertog 

 

Jarig 
orige week stond een verkeerde datum bij de 
verjaardag van zr. Bulthuis van het Lierdererf: zij 

is morgen, maandag 20 september, jarig. 
 

Nieuws uit Gambia 
oen wij op 07 maart 2020 uit Gambia terugkwa-
men, werd Nederland een week later vanwege het 

coronavirus op slot gedaan. In januari 2020 waren wij 
vol goede moed, met in onze trolley uw giften, die 
van de Schuur en van andere sponsors naar Gambia 
vertrokken. Deze giften waren voor het dak van de 
middelbare school, waarvan de ruwbouw klaar was, 
bestemd. 

Net zoals het jaar daarvoor hebben wij toen na een 
kort praatje tijdens de ochtenddienst het geld (ruim € 
2.000,-) aan ds. Kanu overhandigd. Toen de kerkgan-
gers het bedrag hoorden, werd er op zijn Afrikaans 
gereageerd. Wij zaten in een kerk vol juichende en 
dansende mensen. Namens deze gemeente werd aan 
ons gevraagd om hun dank aan u te willen overbren-
gen. Dat doen wij hierbij graag. Het ontvangen bedrag 
werd spoedig in spanten en golfplaten voor het dak 
van de school omgezet. Wij werden uitgenodigd om 
op de zaterdag, dat de platen op het dak gemonteerd 
werden, aanwezig te zijn. Hierna kon men aan de 
afwerking van het schoolgebouw beginnen. 

Ondanks de coronacrisis werd de school verleden 
jaar in gebruik genomen. Het schooljaar loopt ook 

daar van begin september tot in juni. Aan het einde 
van het schooljaar waren er ruim 90 leerlingen. Om de 
kosten van de leerkrachten, lesboeken, schoolunifor-
men enz. betalen te kunnen, dient er schoolgeld 
betaald te worden. Afgelopen toeristenseizoen (no-
vember t/m februari) waren alle hotels gesloten, en 
bleven de toeristen weg. Dit veroorzaakte een nog 
grotere werkeloosheid. Van ds. Kanu, met wie wij 
wekelijks APP-contact hebben, vernamen wij, dat niet 
al het schoolgeld binnengekomen was. Dit zorgt voor 
grote financiële problemen. De kosten per leerling 
voor een schooljaar zijn ongeveer € 100,-. 

Het zou prachtig zijn, wanneer wij uit onze ge-
meente een aantal kinderen, van wie de ouders in 
grote armoede leven, naar school sturen kunnen. U 
kunt uw bijdrage op het banknummer NL12RABO-
0306000016 onder vermelding van het woord Gambia 
overmaken (het is fiscaal aftrekbaar). Wij zullen u van 
het resultaat op de hoogte houden, en de gelden aan 
de kerk in Gambia overmaken. Zonder schooloplei-
ding hebben de kinderen daar geen toekomst. Overi-
gens hopen wij u in oktober in de kerk weer te ont-
moeten. 

Onze hartelijke groeten, Frank & Astrid Bak. 
 

De 1e collecte van vandaag 
e diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder 
meer dagboekjes, correspondentie met ons sponsor-

kind in Haïti, bemoedigingsacties, de Paas- en doopkaar-
sen, brood voor de viering van het heilig avondmaal, het 
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gemeente-uitje, aangepaste en ad hoc acties. Wilt u onze 
werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u op bankre-
keningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekber-
gen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk 
overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie: Rina, 
Tineke, Hennita. 

 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt weer Ons Kerkblad. Kopij 
hiervoor kan t/m komende zaterdag 25 september 

nog bij Wilma Boot (kerkblad@pknlieren.nl) ingele-
verd worden. 
 

De coronapas in de kerk 
heaters moeten met een coronapas werken gaan, 
kerken niet. Is dat verschil terecht? Juristen op 

het gebied van religie denken verschillend daarover. 
Net als theaters en restaurants moeten ook kerken ver-
plicht worden om hun bezoekers om een coronabewijs 
te vragen, vindt emeritus-hoogleraar religie en recht 
Fokko Oldenhuis. ‘Dit gaat niet om de grondwet of de 
scheiding van kerk en staat, maar om de volksgezond-
heid.’ 

Vrijdag overleggen kerken verenigd in het CIO met 
minister Ferdinand Grapperhaus ... over de maatrege-
len, die het kabinet dinsdag aangekondigd heeft. Nog 
voor die persconferentie liet de grootste protestantse 
kerk, de PKN, al weten tegen de coronapas te zijn. Be-
zoekers van theaters en restaurants moeten die vanaf 
volgende week zaterdag bij de deur zien laten. Bij 
kerken kan dat niet, zegt de PKN: iedereen moet daar 
welkom zijn, gevaccineerd of niet. ‘In een pandemie 
moet je naar je naaste omzien’. 

‘Onzin’, zegt Oldenhuis, die vindt, dat de PKN veel 
te vroeg gesproken heeft. ‘Natuurlijk moet iedereen 
welkom zijn, maar dat is geen toereikend 
verweer tegen de coronapas. In een pan-
demie moet je zorgvuldig zijn, en naar je 
naaste omzien, of die nou gelovig is of 
niet. Als de overheid die maatregel aan 
theaters oplegt, zou je dat als kerken vol-
gen moeten. Creatief zijn en laten zien, dat je geza-
menlijk de pandemie bestrijden wilt.’ 

Juridisch staan de kerken in hun recht. Zij vallen 
buiten de speciale coronawet, die verder voor alle 
maatschappelijke sectoren geldt. Demissionair pre-
mier Mark Rutte zei deze week dan ook, dat de over-
heid niet de bevoegdheid heeft om van kerken te ei-
sen, dat ze met de coronapas werken gaan. 

Oldenhuis vindt, dat de kerken boven dat juridi-
sche discours uitstijgen moeten, en zich voegen moe-
ten naar de lijn, die ook voor andere instellingen 
geldt. In die opvatting vindt hij niet alleen de PKN te-
genover zich. Ook advocaat en kerkrecht-deskundige 
Teunis van Kooten is het niet met hem eens. Met de 

coronapas worden aan kerkbezoek voorwaarden ge-
steld, en wordt tussen groepen mensen (ingeënt en 
niet-ingeënt) onderscheid gemaakt. Dat is volgens 
Van Kooten strijdig met de theologische boodschap 
van de kerk, dat ‘de uitnodiging van Christus onvoor-
waardelijk is’.  

Voor Van Kooten heeft de discussie alles te maken 
met de vrijheid van godsdienst; die komt volgens hem 
voor gelovigen, die principieel tegen vaccineren zijn, 
in het gedrang, als ze zich eerst moeten laten testen, 
voordat ze naar de kerk kunnen. 

De vrijheid van godsdienst maakt ook, zegt de ad-
vocaat, dat er tussen kerk en theater verschil is. ‘Bij 
een theater gaat het niet om een grondrecht. Er is vrij-
heid om het geloof te belijden, daar moet de overheid 
in principe buiten blijven.’ 

Oldenhuis echter wijst erop, dat grondrechten niet 
absoluut zijn; die moeten steeds tegen elkaar afgewo-
gen worden. ‘Dit heeft niets met geloof, maar alles 
met de pandemie te maken. Overal, waar mensen bij 
elkaar zijn, is het virus. Ook in kerken.’ Om die reden 
ziet hij geen verschil tussen theater en kerk.  

Theaters kunnen de 1½ meter binnen loslaten, nu 
zij alleen nog voor mensen met een coronabewijs toe-
gankelijk worden. De PKN vindt, dat die afstand in 
kerken wel gehandhaafd moet worden, omdat ook on-
gevaccineerden daar welkom zijn. 

In een aantal kerken, met name in orthodoxe en 
evangelische hoek, is die afstandsmaatregel al langere 
tijd losgelaten. In de christelijke gereformeerde ker-
ken op Urk bijvoorbeeld is sinds de zomer iedereen 
weer welkom. Dat heeft volgens predikant A. C. Uit-
slag niet tot besmettingen geleid. 

Er is een aparte ruimte, verbonden met de kerkzaal, 
voor mensen, die nog graag op 1½ meter afstand van 
elkaar zitten willen. Dat zijn er zo’n 50, schat domi-
nee Uitslag. De rest van de circa 600 kerkgangers zit 
naast elkaar. In orthodoxe kringen is de vaccinatie-
graad in het algemeen laag. Uitslag schat, dat zo’n 
60% van de oudere gemeenteleden niet gevaccineerd 
is, bij de jeugd ‘zal het meer zijn’. Voor een corona-
pas voelt hij niet: ‘Dat verdraagt zich niet bij het prin-
cipe van het evangelie, dat iedereen naar de kerk moet 
kunnen komen.’  

(Trouw, 16-09-2021) 
 

De Kerknieuws van de komende periode 
e Kerknieuwsen van de komende weken worden 
door onze scriba gemaakt. De Kerknieuws van 

volgende week betreft een dubbelnummer voor 2 
weken. Een ieder kan eventuele kopij via scriba@-
pknlieren.nl naar hem toezenden. 
 

  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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