
 

Kerknieuws  

verzonden aan 54 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 24 juli 2022, 18e jaargang, nummer 27 
 

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

Zondag 24 juli: 10.00 uur: ds. M. Bossenbroek uit Nunspeet 
koster & techniek: Cor Hania 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Hertgers van de Dorpstraat 136 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Arno Diks 

Zondag 31 juli: 10.00 uur: mevr. A. ter Riet uit Laag Soeren 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra 

 

Stikstofpreek 
limaat, vluchtelingen, armoede: het zijn allemaal 
heel ingewikkelde onderwerpen, maar nooit 

werd aan dominees gevraagd om die thema’s in de 
preek te mijden. Dat ze nu wel opgeroepen worden 
om op de kansel over stikstof te zwijgen, heeft de 
Amstelveense predikant Werner Pieterse bijzonder 
geërgerd ... 

Pieterse zag het stuk bij de PKN prominent op de 
site staan. Ook daaruit leidt hij af, dat de oproep door 
de landelijke leiding van de kerk ondersteund wordt. 
Een woordvoerster van de PKN haast zich om te zeg-
gen, dat de oproep niet het standpunt van het landelijk 
kerkbestuur verwoordt. Sowieso onthoudt het bestuur 
zich van preekadviezen: ‘Dat is iets van vroeger, de 
verantwoordelijkheid voor de preek ligt bij de predi-
kant.’ ... 

Douwe Hiemstra van de PKN-werkgroep Kerken en 
landbouw zou dominees niet vragen willen om over 
stikstof te zwijgen. Maar het thema lijkt hem voor een 
preek niet geschikt: ‘Als er een dominee is, die er een 
goede preek over houden kan, ben ik de laatste om te 
zeggen, dat hij dat niet doen moet. Maar er zijn maar 
heel weinig mensen, die weten waarover het gaat.’ 

Hiemstra, in het dagelijks leven landbouwadviseur, 
waarschuwt, dat dominees oppassen moeten voor pre-

ken, die ‘escalerend’ werken, in die zin, dat ze boeren 
en anderen tegen elkaar opzetten ... 

Overigens was ook de Amstelveense dominee Pie-
terse niet van plan om over stikstof preken te gaan. 
Hij heeft het komende zondag over Srebrenica. ‘Ja, 
ook heel ingewikkeld.’  

(Trouw.nl, 16-07-2022) 
 

Vanuit de gemeente 
orige week overleed de jongste broer van br. 
Hertgers van de Dorpstraat 136. Het is een 

ingrijpend gebeuren, als je van een dierbaar ie-
mand uit je gehele leven afscheid nemen moet. 
We willen als gemeente hen met het verlies van 
harte condoleren, en wensen hun Gods steun en 
kracht toe om met deze lege plaats verder te gaan.  
 

Consulentschap 
anaf het komende weekeinde zal ik vanwege 
vakantie van ds. van Iperen t/m begin sep-

tember consulent voor de gemeente van Ugchelen 
zijn. 
 

 

  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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