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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 05 juni 2022, 18e jaargang, nummer 22 
 

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

Zondag 05 juni: 10.00 uur: ds. C. Baas uit Apeldoorn, Pinksteren 
kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Wikkerink van de Lierderstraat 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Femmy Hoets 

Zondag 12 juni: 10.00 uur: dhr. G. Bikker uit Harderwijk 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Arno Diks & Tilly Hertog 

 

Jarig 
omende woensdag 08 juni is zr. van Gelder van 
de Ds. van Krevelenweg jarig. We willen als ge-

meente u hiermee van harte feliciteren, en wensen u 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
eel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie 
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in ar-

moede. Ze geloven niet, dat het ooit beter worden zal. 
Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma 
gelukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te 
doorbreken: ze brengen families samen in actie, en 
geven hun hoop. De inwoners lezen eerst samen 
bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pak-
ken neer te zitten, maar in actie te komen. Daarna le-
ren ze, hoe je voor een vruchtbare bodem compost 
maakt, moestuinen aanlegt, en water beter vasthoudt. 
En hoe je samen een spaargroep vormt, en een bedrijf 
opzet. Het programma is succesvol: door betere land-
bouwmethoden verhogen de boeren hun voedselop-
brengst, en is er meer geld voor investeringen, onder-
wijs en gezondheidszorg. Vader Shabangu begon na 
de training een moestuin, en verkoopt nu ook schoor-
stenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun 
oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk, dat hij zijn 
vader nu met groenten planten en besproeien en 
schoorstenen in elkaar zetten helpt. Steun dit werk via 
KerkinActie via de collecte in onze kerk. Kijk voor 
meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren. 

Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van Diaconie 
Prot. gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001-
888 o.v.v. Bijbels boeren overmaken. Hartelijk dank 
namens de diaconie. 
 

Openluchtdienst 
a 2 jaar afwezigheid door de coronabeperkingen 
is het weer mogelijk om morgen, op de 2e Pink-

sterdag,  in het Freule Hartsen plantsoen tegenover de 
dorpskerk in Beekbergen weer een openluchtkerk-
dienst te organiseren (als de weersomstandigheden het 
toelaten). Het thema zal zijn: ‘We krijgen de Geest’, 
voorganger is ds. A.P. de Graaf uit Lieren, en de aan-
vang is 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur). De col-
lecte is voor de Oekraïne bestemd. 

Bij de koffietafel zal voor de vluchtelingen een in-
zamelpunt voor ‘toiletartikelen’ voor primaire behoef-
ten ingericht worden. De WHOE zorgt ervoor, dat de 
producten op de goede plaats terechtkomen. Brengt u 
ook iets mee? Bij voorbaat dank namens de voorberei-
dingscommissie 2e Pinksterdag. 

Ria Duursma & Helmich van der Kolk. 
 

Beste gemeenteleden 
aat u en jij met het gemeente-uitje mee? Noteer 
alvast zaterdag 18 juni in de agenda.  

We hebben als bestemming de Ampiesberg in ’t 
Harde gekozen, een heel bijzondere en mooie tuin. 
Kijk alvast eens op hun website www.ampiesberg.nl. 
We besluiten met een smakelijke verrassing bij een 

K 

V 
N 

G 



gezellige locatie! We verzamelen om 13.30 uur bij het 
Trefpunt. Voor vervoer zoeken we nog chauffeurs met 
auto’s.  

Wil je je a.u.b. voor de dag aanmelden en ook 
eventueel rijden? E-mail dan de diaconie via diaco-
nie@pknlieren.nl, of bel Rina via 06-20857358.  

Laten we gezamenlijk een gezellige middag ervan 
maken. Wij kijken ernaar uit! Hartelijke groet namens 
de diaconie: Rina, Tineke, Hennita en ‘aspirant diake-
nen’ Saskia & Joop.  
 

De Kerknieuws 10 jaar geleden 
ierboven de aankondiging van het gemeente-uit-
je. Het is nu algemener voor de gehele gemeente, 

maar het jaarlijkse uitje heeft al een lange traditie. 
Hier een terugblik van het uitje 10 jaar geleden: 
 

Nog even een korte terugblik op dinsdag 15 mei. 
Die middag war er weer de jaarlijkse ouderen-
middag. Met ± 40 gemeenteleden zijn we met de 
bus naar Ommen gegaan, waar we een gezellige 
boottocht gemaakt hebben. We hebben allemaal 
weer genoten; ook bij terugkeer in het Trefpunt 
van een hapje en een drankje. Het was weer een 
mooie middag. 

 

(Kerknieuws van 27-05-2012) 
 

Kerkscheuring dreigt 
innen de Christelijke gereformeerde kerken is 
een hardnekkig conflict uitgebroken over de 

vraag, of vrouwen een officiële rol in de kerk hebben 
mogen, zoals predikant, ouderling of diaken. Een 
scheiding binnen de kerk dreigt. 

Tijdens de synode, de kerkelijke vergadering, spra-
ken mannen 21 dagen lang over de vraag, of de vrouw 
tot het ambt toegelaten worden mag. Daarmee gaat 
het om het langste debat van de synode ooit. 

Het is een principieel conflict, of je de tekst in de 
bijbel letterlijk nemen moet. In de zogenoemde zwijg-

teksten in de bijbel staat: ‘La-
ten uw vrouwen in de gemeen-
ten zwijgen. Het is hun immers 
niet toegestaan om te spreken, 
maar ‘hun is bevolen om on-
derdanig te zijn, zoals ook de 
wet zegt.’ 

Volgens een meerderheid van de Christelijke gere-
formeerde kerken is vrouwelijke deelname aan het 
kerkelijk ambt daarom volstrekt uitgesloten, zegt Ge-
rard den Hertog, emeritus-hoogleraar theologie. Hij 
was een van de sprekers op de synode. ‘Die meerder-
heid zegt: we hebben helemaal geen enkel probleem 
met de emancipatie van de vrouw. Wij willen geen 
enkele achterstelling van de vrouw. Maar wij denken, 

dat je op bijbelse gronden vrouwen niet als predikant, 
ouderling of diaken bevestigen kunt.’ 

Maar een deel van de kerken denkt daarover heel 
anders. In de Christelijke gereformeerde kerk in Em-
meloord behoeven vrouwen zeker niet te zwijgen, 
zegt dominee Bram Hofland. ‘Er is plek voor hun om 
de bijbel te lezen, samen te zingen, en zich tot God te 
richten.’ Vrouwen voelen zich absoluut niet onderda-
nig aan een man, vertellen kerkgangers. Hofland: 
‘Wat mij betreft, is er zeker ruimte voor vrouwen in 
het ambt. De bijbelteksten zijn heel moeilijk te on-
derzoeken en te interpreteren. Maar hoe heerlijk is het 
om samen in Gods koninkrijk dienen te mogen?’ 

De meeste Christelijke gereformeerde kerken den-
ken de bijbel wél letterlijk nemen te kunnen. De tek-
sten zijn volstrekt duidelijk, meent Hans van Vulpen, 
dominee van de Christelijke gereformeerde kerk in 
Urk. ‘Dit thema van vrouw en ambt is van begin tot 
einde een thema door heel de bijbel. Als ik dat anders 
lezen ga, dan moet ik heel de bijbel anders lezen. Dat 
kan ik niet, dat mag ik niet, en dat wil ik niet.’ Kerken 
met een andere interpretatie, zijn daarmee ongehoor-
zaam aan de bijbel, zegt hij. ‘Ik kan helaas geen ande-
re conclusie trekken. Hoeveel pijn mij dat ook doet.’ 

Het is volgens de dominee ‘niet te verdragen’, dat 
andere kerken zich niet aan zijn lezing houden. ‘Om-
dat het een manier van bijbel lezen vraagt, die echt to-
taal anders is. En niet meer gereformeerd. Je kunt de 
geschriften niet tegenspreken. Het is niet de vraag, of 
je het leuk vindt, het is de vraag, of je gehoorzaam 
zijn wilt.’ 

Met 32 voor en 19 tegen besluit de synode, dat 
vrouwen niet tot het ambt toegelaten worden. Alle 
aangesloten kerken moeten zich daaraan houden. De 
synode heeft besloten om niet direct in te grijpen bij 
kerken, die zich niet aan de regels houden. Zij krijgen 
nog 2 jaar de tijd om op het rechte pad terug te keren. 
Maar dominee Hofland in Emmeloord gaat vrouwen 
‘het zwijgen hoe dan ook niet opleggen’. 

De dreigende scheiding is pijnlijk voor alle betrok-
kenen, zegt theoloog den Hertog. ‘Dat gaat ook door 
families heen. Dat betekent, dat mensen niet meer bij 
elkaar op verjaardagen komen. Dat soort dingen zijn 
in de geschiedenis gebeurd. Daaraan moet je niet den-
ken. En het mag ook niet. Dat raakt mij zeer.’ 

(NOS.nl, 29-05-2022) 
 

De Kerknieuwsen van de komende tijd 
e komende weken zal onze scriba de Kerknieuw-
sen maken. Volgende week reikt hij aan, op wel-

ke data deze verschijnen zullen. Een ieder kan 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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