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MUZIEK 

Toen het afgelopen 1½ jaar de kerkdiensten in 2 periodes voor maanden 
stillag, misten velen de zondagse kerkdiensten. Het samenkomen, samen het 
geloof delen. Opvallend was daarin, dat velen ook het zingen van de 
geloofsliederen miste. Nog niet eens de muziek als zodanig, want toen er 
diensten met enkel orgelspel was, sprak dat diversen ook weer niet aan. 
Maar toen de liederen samen zingen weer kon, was dat voor velen een 
absolute meerwaarde van de samenkomsten. 

Muziek - al dan niet met gezongen woorden begeleid - heeft al sinds heel 
lange tijden mensen aangesproken. Vandaag de dag kennen we het 
verschijnsel volop: talloze radiozenders en televisiezenders met de gehele 
dag muziek, Spotify en aanverwante programma’s verdienen gigantische 
bedragen aan hun muziek, muzikale topartiesten verdienen enorme 
bedragen aan enkele nummers, die ze ooit gezongen (en eventueel 
geschreven) hebben. Muziek is in vroegere tijden ook van belang geweest. 
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We dienen dan niet alleen aan klassieke componisten te denken, maar 
muziek deed ook lieden, die op oorlogspad gingen, opzwepen. Blijkbaar 
voldoet muziek aan een basisbehoefte van mensen. 

Het zal dan ook niet verbazen, dat we ook in de bijbel volop de betekenis van 
muziek tegenkomen. We denken dan meteen aan de 150 Psalmen, en er zijn 
nog een paar meer liederen in de bijbel. Maar we kunnen ook volop lezen, 
dat muziek en dans een plek in de tempeldienst hadden. Dat is extra 
opmerkzaam te noemen, omdat veel zwaardere kerken weliswaar de bijbel 
vaak helemaal letterlijk nemen, maar de muziek is vaak slechts mondjesmaat 
toegestaan (en over dansen zullen we maar helemaal zwijgen). Bovendien 
hebben we in de kerkgeschiedenis ook tijden gekend, dat liederen 
uitsluitend zonder muziek gezongen mochten worden. De Statenvertaling 
van de bijbel was ervoor nodig om velen over de geloofsstreep te trekken, 
dat het orgel toch echt een plek in de eredienst verkrijgen mocht: men 
plaatste in de Statenvertaling van Psalm 150 de woorden Looft God met het 
orgel, en tsja, toen stond het in de bijbel, en dus was het orgel ineens in de 
kerkdiensten wel geoorloofd. Dat er in diezelfde Psalm ook over de fluit en 
snarenspel gesproken werd, waarmee je God loven kan, dat ‘vergat’ de kerk 
voor het gemak verder dan maar weer. 

Muziek heeft ook in de bijbel al een rustgevende uitwerking. Naast de 
Psalmen kunnen we dan ook denken aan hoe David verschillende keren voor 
koning Saul op de harp speelde, waardoor hij weer rustig werd. Zijn 
koningsstress weer van hem afgleed. We kunnen elders in de bijbel over 
kinderen op de fluit lezen, en zelfs engelen in de hemel bespelen de trompet. 
Kortom, ook de bijbel reikt aan, dat muziek van alle tijden is. Muziek en 
liederen sluit bij onze basisemoties aan, en is zo ook een grondvorm voor het 
samen gemeente zijn. 

VANUIT DE GEMEENTE 
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KERKDIENSTEN 
03-10 10.00 ds. J. Weijenberg  
10-10 10.00 ds. G. Bikker 
17-10 10.00 ds. A.P de Graaf 
24-10 10.00 ds. P van der Meulen 
31-10 10.00 ds. M. Boersma 
 

ZONNEHUIS 
Geen diensten vanwege het Coronavirus 

MARKEN-HAVEN 
09-10 10.30 Ds. M. Bossenbroek-Baller 
23-10 10.30 Pastor G. Bloemendaal 

COLLECTEROOSTER 
03-10 1e   Kerk en Israel 2e Kerk 
10-10 1e  Jong protestant 2e Kerk 
17-10 1e   Werelddiaconaat 2e Kerk 
24-10 1e  Diaconie eigen werk 2e Kerk 
31-10 1e  Diaconie Project Gambia 2e Kerk 
 

GEFELICITEERD 
2-10 Mevr. C.M. de Visser  

Burg Jhr Q v Uffordln 165 7321ZP APELDOORN  

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

28-10 Dhr. G.H.E. van de Kraats  
Papenberg 19 7361BR BEEKBERGEN 

COLLECTEN      

4-jul Binnenlands diaconaat 131,25 Kerk 38,15 
11-jul Diaconie 114,03 Kerk 57,02 
18-jul JOP 138,20 Kerk 86,75 
25-jul ZOA 150,05 Kerk 53,65 
1-aug Diaconie 177,25 Kerk 100,8 
8-aug Zending (Syrie) 143,90 Kerk 73,8 

15-aug Zending (Pakistan) 104,70 Kerk 97,85 
22-aug Haiti 270,85 Kerk 89 
29-aug Schuldhulpmaatje 87,2 Kerk 58,8 

Giften     
Diaconie  € 100 en € 100    

 

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP 

De gezamenlijke gespreksgroep gaat binnenkort weer van start. Uiteraard 
onder het voorbehoud van onvoorziene ontwikkelingen m.b.t. het 
coronavirus. Maar als het doorgaat, dan wordt dit het tijdsschema: 

- 03 november Hoenderloo 
- 01 december Lieren 
- 19 januari Hoenderloo 
- 09 februari Lieren 
- 02 maart Hoenderloo 
In de volgende Wegwijzer volgt verder informatie, waarover we het hebben 
gaan. Uiteraard is een ieder van harte welkom om eraan deel te nemen.  
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COLLECTEDOELEN 
Collectedoel zondag 3 oktober: Kerk & Israel 

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel 
van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege 
Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Op 
weg, voorheen Kerk&Israël Onderweg, is voortdurend op zoek naar deze 
ontmoeting. Het laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse 
wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert door aandacht voor de 
joodse achtergronden van de Bijbel het geloofsgesprek in de gemeente. Dat 
geloofsgesprek is ook het doel van de ‘handreiking voor een kerkbreed gesprek over 
Kerk en Israël’, Onopgeefbaar verbonden, in september breed verspreid in de 
gemeenten. Deze handreiking van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël wil 
mensen met elkaar in gesprek brengen over de onopgeefbare verbondenheid. De 
jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël, het internetproject ‘De Uitdaging’, alles 
is gericht op ontmoeting en gesprek, op leren van de dialoog tussen joden en 
christenen. Om het geloof levend te houden. De opbrengst van deze collecte draagt 
daaraan bij. Meer informatie op protestantsekerk.nl/collecte en 
protestantsekerk.nl/kerkenisrael.   

Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie 
PG Lieren o.v.v. Kerk & Israel 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie, Tineke, Rina & Hennita 

10 oktober: Opvoeden doe je niet alleen   

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een 
geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te 
wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend 
houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door 
anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen 
ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge 
kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt 
rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund 
om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.  
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Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak uw gift 
over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. collecte Jeugdwerk 
september. 

17 oktober: Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen  

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd 
van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We 
willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in 
Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk 
in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet 
tegen armoede en onderdrukking.  

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-
Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 
christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De 
meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding. 

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel 
én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en 
stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen 
zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid te 
worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-
Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Met kan 
deze kerk doen met uw steun?  

Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.  

Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro.  

Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro.  

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema 
Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op 
www.kerkinactie.nl/kameroen. 

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift 
over op  via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Z00400, thema 
Versterk de kerk, Kameroen. 
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24 oktober: diaconie eigen werk 

De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer dagboekjes, 
correspondentie met ons sponsorkind in Haïti, bemoedigingsacties, de Paas- en 
doopkaarsen, brood voor de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-uitje, 
aangepaste en ad hoc acties. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? Uw gift 
kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-
Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk. Hartelijk dank 
namens de Diaconie: Rina, Tineke, Hennita  

31 oktober: Diaconie - Project Gambia (fam. Bak)  

Verleden jaar is ondanks de coronacrisis de school in Gambia in gebruik genomen. 
Aan het einde van het schooljaar waren er ruim 90 leerlingen. Om de kosten van de 
leerkrachten, lesboeken, schooluniformen enz. te kunnen betalen, dient er 
schoolgeld betaald te worden. Afgelopen toeristenseizoen (november t/m februari) 
waren alle hotels gesloten en bleven de toeristen weg. Dit veroorzaakte een nog 
grotere werkeloosheid. Van ds. Kanu vernam de familie Bak dat niet al het 
schoolgeld binnengekomen was. Dit zorgt voor grote financiële problemen. De 
kosten per leerling voor een schooljaar zijn ongeveer € 100,-. Hoe mooi is het 
wanneer wij uit onze gemeente een aantal kinderen, die in grote armoede leven, 
naar school kunnen sturen! Zonder schoolopleiding hebben de kinderen daar geen 
toekomst. Uw gift kunt u tijdens de collect geven of overmaken op 
bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, 
NL05RABO0306001888 o.v.v. Gambia. Hartelijk dank namens de familie Bak en de 
Diaconie: Rina, Tineke, Hennita 
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DE HUISKAMER VAN LIEREN 

 
 

DE HUISKAMER VAN LIEREN raakt steeds beter bekend bij de senioren 
van Lieren, Oosterhuizen, Beekbergen en omgeving. En toevallige 
voorbijgangers komen spontaan een kopje koffiedrinken. 
Dit kan iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Ook het groepje 
vrijwilligers breidt zich uit wat natuurlijk fantastisch is.  
Tevens is er leuk nieuws te melden!! De Huiskamer van Lieren zal op 6 
oktober 2021 gaan starten met een heerlijke lunch bestaande uit soep 
met een heerlijk belegd broodje. Als dit goed bevalt zal het een vervolg 
krijgen. Bijvoorbeeld 1x per maand. Koffie mag je zo komen drinken, voor de 
lunch graag even aanmelden.  
Kom je ook? Meld je aan op een woensdagochtend Lierderstraat 7 te Lieren 
(achter de kerk) of stuur een e-mail naar 
HuiskamervanLieren@outlook.com.  
Wees er op tijd bij want VOL is VOL.  
Wil je ook graag 1x per vier of zes weken een ochtend meedraaien? Alle hulp 
is welkom ook een of meerdere chauffeur(s) voor halen en brengen. Kom 
vooral langs om de sfeer te proeven en kennis te maken. 
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IMPRESSIE GENERALE SYNODE – ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

Opnieuw kwam de synode samen in Lunteren. Dit keer zonder mondkapjes, 
maar nog steeds wel keurig op 1,5 meter. De liturgische opening werd 
gedaan door ds. Smedema, krijgsmachtpredikant. Hij memoreerde zijn eigen 
verblijf in Afghanistan en verbond hieraan onder andere de opdracht van de 
kerk en haar voorgangers om om te zien naar veteranen.  

Na de benoemingen werd overgegaan naar de reguliere agenda.  

Deze begon met een nieuw stuk: ‘Speelruime gezocht’, Protestantse visie op 
kerkgebouwen.  

Gerben van Dijk, voorzitter van de projectgroep, nam ons mee door het 
rapport. Hij gebruikte hiervoor een aantal stellingen. Een daarvan luidde: ‘Ik 
vind dat onze buurt/wijk mee mag praten over de toekomst van ons 
kerkgebouw.’ Deze en de andere stellingen riepen genoeg gesprek op. Van 
het gebruik van kerken als priklocatie tot de soms tegenstrijdige belangen 
van Monumentenzorg en de gemeente waardoor er ineens een kerkbank in 
het geding kan komen. Het rapport is een opmaat voor verder gesprek. Een 
gesprek dat ook van belang zal zijn in onze classis. Wat doen we met onze 
kerkgebouwen? Hoe onderhouden we deze, welke functie vervullen ze in het 
dorp of wijk en wat gebeurt er met die gebouwen die om verdrietige 
redenen niet meer als kerk kunnen functioneren?  

Na de pauze kwam de nieuwe kerngemeente Spangen (Rotterdam) aan het 
woord. Ds. Nico van Splunter nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis. 
Enkele gemeenteleden vertelden over hun betrokkenheid. Hun verhalen 
waren inspirerend en getuigden van de kracht van het geloof. Deze ‘blik in 
het land’ gaf hernieuwde energie aan de vergadering. Hier doen we het 
voor!  

De middag werd vervolgd met het bespreken van het vervolg rapport over 
de ambtsvisie. De synode gaf aan dat er in de afgelopen tijd goed geluisterd 
is naar de verschillende suggesties en bezwaren vanuit de leden. Duidelijk 
werd in elk geval dat zorgvuldigheid geboden is als het gaat om een goede 
ambtsvisie. Zo’n visie is bepalend voor de toekomst en moet tegelijk 



12 

aanvoelen wat er nu al gaande is in onze kerk. Naast een goede visie, moeten 
er ook concrete dingen gebeuren. Een deel van de kerkelijk werkers heeft te 
maken met onduidelijke regelingen rondom bevoegdheden. Dat kan en moet 
echt beter. Daar was iedereen het van harte mee eens.  

We besloten de dag met de kerkorde-aanpassingen rondom de toevoeging 
van geestelijke verzorgers aan de synode en de regeling rond het opheffen 
van gemeenten. De onderlinge sfeer, ook al was het wat op afstand, bleef 
goed. Er heerste een gevoel van ‘er samen uitkomen’ en niet van 
tegenstrijdige belangen. Natuurlijk werden er kritische opmerkingen 
gemaakt, maar daar is de synode ook de juiste plek voor. Het was dan ook in 
die sfeer dat afgevaardigde ouderling Thomas Kool van onze classis afsloot 
met zijn korte overweging. Aan de hand van het ‘Onze Vader’ sprak hij over 
onze lijn richting het Koninkrijk der hemelen. Het perspectief op dat 
Koninkrijk sluit aan bij mijn opmerking rondom de nieuwe kerngemeente. 
Hier doen we het voor, op weg naar Gods toekomst voor ons.  

Ds. Marrit Bassa 
Voorst, 13 september  

NIEUWS UIT GAMBIA. 
Toen wij op 7 maart 2020 uit Gambia terugkwamen werd 
Nederland een week later door de Corona op slot 
gedaan. In januari 2020 zijn wij vol goede moed, met in onze 
trolley uw giften, die van de schuur, en andere 
sponsors naar Gambia vertrokken. Deze giften waren nu 
bestemd voor het dak van de middelbare school 
waarvan de ruwbouw nu klaar was. Net zoals vorig jaar 
hebben wij na een kort praatje tijdens de 
ochtenddienst het geld aan d.s Kanu overhandigd ( ruim € 2.000 ). Toen de 
kerkgangers het bedrag hoorden werd er op zijn Afrikaans gereageerd. Wij zaten in 
een kerk vol juichende en dansende mensen. Namens deze gemeente werd ons 
gevraagd hun dank aan u te willen overbrengen. Dat doen wij hierbij graag . Het 
ontvangen bedrag werd spoedig omgezet in spanten en golfplaten voor het dak van 
de school. Wij werden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de zaterdag dat de 
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platen op het dak werden gemonteerd. Hierna kon men aan de afwerking van het 
schoolgebouw beginnen. Ondanks de Corona crises werd de school verleden jaar in 
gebruik genomen. Het schooljaar loopt daar ook van begin september tot in 
juni.Aan het einde van het schooljaar waren er ruim 90 leerlingen .                                                                                                               
Om de kosten van de leerkrachten, lesboeken, schooluniformen enz.te kunnen 
betalen dient er schoolgeld worden betaald. Afgelopen toeristenseizoen (november 
t/m februari) waren alle hotels gesloten en bleven de toeristen weg. Dit 
veroorzaakte een nog grotere werkeloosheid.  Van ds. Kanu waar wij wekelijks app 
contact mee hebben, vernamen wij dat niet al het schoolgeld was binnen gekomen. 
Dit zorgt voor grote financiële 
problemen.                                          De 
kosten per leerling voor een schooljaar zijn 
ongeveer € 100.                                                             Het 
zou prachtig zijn wanneer wij uit onze 
gemeente een aantal kinderen, 
waarvan de ouders in grote armoede 
leven, naar school kunnen sturen.                                                                                          U 
kunt uw bijdrage op het banknummer 
NL12RABO0306000016 overmaken 
onder vermelding van het woord 
Gambia. (fiscaal aftrekbaar). Wij zullen u 
van het resultaat op de hoogte houden en 
de gelden aan de kerk in Gambia 
overmaken.  Zonder schoolopleiding 
hebben de kinderen daar geen 
toekomst.                                                            Onze hartelijke groeten, Frank en Astrid 
Bak.   

 P.S in oktober hopen wij u in de kerk weer te ontmoeten. 
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WILLEM HENDRIK ZWART HAL 

 

ZATERDAG 16-10-2021 CONCERT: “JONG TALENT” 
MET MAARTEN WILMINK (ORGEL)  

Een concert voor de echte orgelmuziek liefhebber.  

De jonge, zeer talentvolle Maarten Wilmink (20 jaar) uit Borne treedt voor de 
derde keer op in de muziekhal.  Zijn eerste optreden als 16 jarige was al heel 
indrukwekkend.  
Wilmink zegt zelf over het orgel: „Ik vind dit een prachtig instrument, omdat 
je in je eentje een heel orkest onder handen hebt. Je hebt veel verschillende 
klankkleuren, doordat er andere instrumenten in zijn verwerkt. Bijv. een 
trompet, klarinet en fluit.” Wilmink studeerd ruim acht uur per dag  muziek.  

Op het programma staan o.a. de volgende orgelwerken: Präludium und Fuge 
a-moll (J.S. Bach), Sonate 3 (F. Mendelssohn), Trois Improvisations (L. Vierne) 
en Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (F. Liszt) 

Het volledige programma vindt u binnenkort op onze website: www.huetink-
royalmusic.nl. 
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Reserveren: is verplicht en mogelijk via T 0572 -371838 of E 
adhuetink@gmail.com.  
De geldende RIVM- richtlijnen worden in acht genomen.  

De entree bedraagt Euro 13,50 p.p. Adres: W.H. Zwart Hal, Grensweg 17, 
Lemelerveld.  

 

>SCHUURVERKOOP< 
  
Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 
tel. 06-30082135 mailadres: deschuurlieren@gmail.com 
Geopend donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag van 10:00 
tot 15:00 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  
 
 
 

 

 

Volgend Kerkblad verschijnt 5 november 
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Kopij inleveren t/m zaterdag 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  
 

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

 
 

 

 

 


