
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 21 november 2021, 17e jaargang, nummer 44 
 

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

Zondag 21 november: 10.00 uur: ds. S.H. Muller uit Epe, kinderdienst 

kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: pastoraat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Boon van de Gemzenstraat 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 28 november: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, 1e adventszondag 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Gedicht 
orige week gedachten we de overledenen van de 
afgelopen 2 jaar. In deze dienst is een gedicht 

voorgelezen. Op verzoek staat het deze week in de 
Kerknieuws: 
 

Je kunt huilen, omdat zij er niet meer is, of je zou 
blij kunnen zijn, omdat zij geleefd heeft. 

Je kunt je ogen sluiten en bidden, dat zij terug 
mag komen, of je kunt je ogen openen, en zien 
wat zij heeft achtergelaten. 

Je hart kan leeg zijn, omdat je haar niet meer kan 
zien, of je kan vol zijn van de tijd, die je met 
haar deelde. 

Je kunt morgen de rug toekeren, en voor gisteren 
gaan leven, of je kunt blij zijn voor morgen, 
omdat zij gisteren was. 

Je kunt haar herinneren, alleen omdat zij er was, 
of je kunt haar herinnering bewaren, en haar zo 
voort laten leven. 

Je kunt huilen en je afsluiten, je leeg voelen, en in 
jezelf gekeerd zijn, of ... je zou kunnen doen, wat 
zij zou willen: 

Veeg je tranen af, open je ogen, en laat ze stralen, 
glimlach, en geniet van het leven, heb lief, en ga 
door. 

 

Nieuws over de collecte voor Gambia 
et de Kerknieuws van 19 september 2021 en de 
Ons Kerkblad van oktober jl. mochten wij u in-

formeren over hoe het met de vorig jaar nieuw geo-
pende school in Kotu Gambia ervoor stond. Ook daar 
had het coronavirus roet in het eten gegooid. De toe-
risten bleven weg, en de aanwezige werkloosheid nam 
nog meer toe. 

Dat was ook van invloed op het aantal kinderen, 
van wie de ouders het schoolgeld niet meer betalen 
konden. Dit schoolgeld is noodzakelijk voor de vaste 
kosten van de school. Voor het voortbestaan van deze 
christelijke school, die mede door uw giften van de 
laatste jaren gebouwd kon worden, hebben wij uw 
hulp ingeroepen. Hierop heeft u weer fantastisch gere-
ageerd. 

Door uw giften en de spontane collecte van de 
diaconie op zondag 31 oktober jl. is tot op heden ruim 
€ 1.800,- binnengekomen. Dit bedrag is reeds aan ds. 
Kanu overgemaakt. Hij kan beginnen om weer nieuwe 
kinderen op school uit te nodigen. Hij en zijn gemeen-
te zijn u voor uw financiële ondersteuning heel dank-
baar. 

Mocht u vergeten zijn om uw bijdrage voor dit 
doel over te maken, dan kan dit alsnog op de bankre-
kening van de kerk. Graag het woord Gambia erbij 
vermelden. Uw bijdragen hopen wij dan de 1e week 
van januari 2022 DV persoonlijk brengen te gaan. Met 
onze hartelijke dank en vriendelijke groeten. 

Astrid & Frank Bak. 
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Welkom, en praat je ook mee?  
e dienst van vandaag wordt een beetje speciaal, 
want we hopen genodigden te verwelkomen! Zij 

mogen voor in de kerk op de stoelen tegenover de 
bloementafel plaatsnemen. Er is een oppasdienst in 
het Trefpunt, en er is een kindernevendienst voor kin-
deren van de lagere school. 

Aansluitend op de dienst komen we graag met hen 
en met jou ook in gesprek! Want als kerk willen we 
op zoveel mogelijk wensen en behoeften van al onze 
gemeenteleden blijven inspelen. Jong en oud, alleen-
staanden en gezinnen, enz. Lokaal kerk zijn, betrok-
ken en toegankelijk. Hoe kijk jij hier tegenaan? Wat 
kan jij eraan bijdragen? Wat mis je, wat moet vooral 
blijven? Vertel het ons. Koffie, thee, limonade en iets 
lekkers staan voor je klaar.  

Namens de kerkenraad: Jan, Hennita & Rina. 
 

De 1e collecte van vandaag 
en luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm 
om de schouder. Oog voor mensen binnen en bui-

ten de kerk hebben is een belangrijk onderdeel van 
gemeente zijn. De Protestantse kerk in Nederland sti-
muleert gemeenten in hun pastorale taak, o.a. door het 
steunen van gedachtenismomenten, waarbij de kerk 
aan alle wijk- of dorpsbewoners, die in het afgelopen 
jaar met verlies en rouw te maken gehad hebben, 
ruimte biedt. De kerk als vindplaats van geloof, hoop 
en liefde ten voeten uit.   

Geef aan de collecte, of maak uw gift via NL05-
RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. 
Pastoraat over. Helpt u mee om deze collecte tot een 
succes te maken? Bedankt voor uw steun!  

Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita. 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de Huiskamer in 
het Trefpunt vanaf 10.00 uur weer van harte wel-

kom om elkaar voor een praatje, een spelletje, en het 
delen van gezelligheid te ontmoeten. 
 
Complottheorieën als ontbrekende puzzelstukjes 

en aanzienlijk deel van de lezers van het Refor-
matorisch dagblad gelooft in complottheorieën, 

bleek uit een onderzoek van de krant in het afgelopen 
jaar. Zo gelooft 20% van de lezers, dat de Ameri-
kaanse filantroop en Microsoft-oprichter Bill Gates 
met een coronavaccin de stijging van de wereldbevol-
king tegengaan wil. Ook denkt een kwart van de le-
zers, dat er achter de schermen aan ‘een nieuwe we-
reldorde gewerkt wordt, waarbij een select groepje za-
kenmensen en politici de wereld regeren’. 

Het lijkt, alsof complottheorieën voor sommige or-
thodoxe protestanten in theologische ideeën over het 
einde der tijden de ontbrekende puzzelstukjes zijn. 

Dominee Visser is dan ook niet de enige, die de coro-
napas met de antichrist in verband brengt.  

Ook in evangelische kring zijn er verschillende 
predikers, die eindtijdtheorieën aan complotdenken 
koppelen. Dominee Schoorstra van de baptistenkerk 
De Rank in Alkmaar preekte bijvoorbeeld over pre-
cies hetzelfde bijbelgedeelte. Hij noemde corona een 
‘zogenaamde pandemie’, en stelt dat ‘de leugen door-
gaan moet’. En Jaap Dieleman, rondreizend prediker, 
sprak van ‘een plan uit de hel’. Vorig jaar viel in de 
Verenigde Staten ook al op, dat de Qanon-complot-
theorie vol christelijke eindtijdnoties zat. Schrijver en 
journalist Sarah Posner stelde in The New York times, 
dat de evangelische gemeenschap en de complottheo-
rieën online duidelijk overlap vertoonden. 

Nieuw is dat niet. In orthodox-protestants Neder-
land bleek eindtijddenken al eerder met zorgen over 
wereldordes en technologische ontwikkelingen goed 
samen te gaan. Ook rondom de invoering van de 
streepjescode, de pinpas en het SOFInummer - de 
voorloper van het BSN-num-
mer - werd gesuggereerd, dat 
dit een opmaat naar de Apo-
calyps zijn zou. Rondom de 
millenniumwisseling deden 
gelijksoortige theorieën de ronde ... 

Het grote verschil met nu is de opstelling van or-
thodox-protestantse media, zegt Paas. ‘Toen hielpen 
de Evangelische omroep en het Reformatorisch dag-
blad zelf dat soort theorieën de wereld in. Nu probe-
ren ze dat te matigen. De meerderheid in die gemeen-
schap gelooft dit niet, maar er is een flank, die zich 
verhardt.’ 

Hoe verklaart Paas, dat een deel van de gemeen-
schap toch gevoelig ervoor blijkt? Hij wijst op het 
feit, dat complotdenken in alle gelederen voorkomt. 
‘Complotdenken komt uit de redelijke en menselijke 
behoefte voort om patronen te vinden, om de werke-
lijkheid in een zingevend, duidend narratief te plaat-
sen’, zegt hij. ‘We neigen allemaal wel een beetje er-
toe om te veel verhaal te zien in wat er om ons heen 
gebeurt. Gelovigen doen dat ook, alleen passen zij het 
in een groter verhaal, waarin God ook een rol speelt.’ 

(Trouw.nl, 05-11-2021) 
 

Vanuit de gemeente 
e bloemen van vandaag gaan naar zr. Boon van 
de Gemzenstraat, die recent in haar woning een 

flinke val maakte. Gelukkig had ze ondanks de pijn en 
het ongemak niets gebroken. We wensen haar een 
voorspoedig herstel toe. 
 
 
 

  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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