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DE OMGEKEERDE VLAG 

Er is heel wat gaande in de wereld. Dachten we met het coronavirus wel heel 
bizarre tijden te beleven - en dat was ook zo - maar dit jaar doet voor de 
voorgaande 2 jaren niet onder: oorlog in Europa, sterk stijgende prijzen van 
de benzine, gas, stroom en de boodschappen, en door de opwarming van de 
aarde allerlei ingrijpende gevolgen, waaronder de boerenprotesten vanwege 
het stikstofbeleid om de natuur te ontzien. Aangezien er tussen het maken 
van een stukje op de voorkant van het kerkblad en het verschijnen van het 
kerkblad een langere tijd zit, is het op het moment van het maken van dit 
stukje niet bekend, hoe de precieze omstandigheden zijn, als het blad 
uitkomt, maar van alles is zorgelijk voor de komende wintermaanden. 
Onderstaand stukje gaat echter om een specifiek element, wat de 
boerenprotesten van dit jaar typeert: de omgekeerde vlag. 

We zijn heel snel aan deze actie van de boeren gewend geraakt. Maar toch 
was het geheel nieuw en een heel snel opkomend verschijnsel. Anja & ik 
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fietsten met onze vakantie in juni in de streken van Drenthe, en toen vielen 
voor het eerst deze omgekeerde vlaggen op. Eerst dachten we, dat het een 
streekgebruik was om het slagen van jongeren voor hun eindexamen aan te 
geven. Maar al spoedig bedachten we, dat er nooit zoveel jongeren wonen 
konden. Pas toen ontdekten we, wat de werkelijke bedoeling van dit gebruik 
was. Maar tegelijk ook, hoe snel dit gebruik om zich heen groeide. Niet 
alleen zag je in een snel tempo de omgekeerde vlag overal in het land 
opduiken, maar het kreeg ook steeds meer aandacht in de media. Niet alleen 
als teken van het boerenprotest, maar ook met de vraag, of je de vlag als 
nationaal symbool op een andere wijze gebruiken mag. Is het gebruiken of 
misbruiken? 

Dat laatste intrigeert me. De vlag, zoals wij die in Nederland kennen, heeft de 
vaste kleuren: verticaal boven rood, in het midden wit, en onderin blauw. 
Het is een herkenningsteken van ons land. Zoals ieder land dat kent, en 
daarom een eigen vlag heeft. Het gaat op heel oude gebruiken terug. In 
bijbelse tijden streden volksstammen al tegen elkaar. Maar ja, hoe herkende 
je bij de strijd toen aan een ander, of die bij jouw groep behoorde, of juist 
van de tegenpartij, de vijand was? De romeinen gebruikten daarom als 
herkenningsteken bij een grote groep soldaten een herkenningsteken. Het 
aardige om te vermelden is, dat dat vaste herkenningsteken van hun vaandel 
in het latijn sacramentum heette. Daarvandaan komt dus het latere kerkelijk 
woord van het sacrament (bij de reformatie nam de protestantse traditie het 
woord uit de katholieke traditie over, en aangezien toen de katholieke mis 
nog in de latijnse taal was, kennen en gebruiken ook wij dat latijnse woord 
sacrament nog). 

De oorsprong van de vlag als herkenningsteken in de strijd is dus een 
oorlogsteken. Soldaten schilderden op hun schilden vaak ook dit 
vlaggenteken, zodat je directe tegenstander wist van welke partij je was. In 
de Middeleeuwen kreeg je ook, dat adellijke families hun eigen familiewapen 
bedachten, en ook steden kregen hun eigen vlaggenteken, denk aan de 
Amsterdamse vlag met 3 kruizen. Sinds 1966 (!) heeft ook Apeldoorn zijn 
eigen vlag, al is dat geen succes in die zin, dat ik hem nooit ergens zie 
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wapperen. Maar het laatste voorbeeld geeft inmiddels aan, dat de 
hedendaagse vlaggen niets meer met strijd en oorlog te maken hebben, 
maar een herkenningsteken van een bepaalde groep geworden zijn. Ook de 
Protestantse kerk in Nederland heeft haar eigen vlag. 

De vlag is dus inmiddels van een oorlogsteken naar een herkenningsteken 
voor een groep mensen geëvolueerd. Vlaggen om een land of een bepaalde 
groep mensen aan te duiden. Daarmee komen we terug bij de boeren, die als 
teken van protest de voorradige vlag in hun boerderijen omgekeerd 
opgehangen hebben. Als een teken van protest tegen het stikstofbeleid en 
andere zaken, die hun agrarische bestaan niet gemakkelijker erop maken. 
Feitelijk combineren ze met de omgekeerde vlag de beide betekenissen van 
de vlag: het begon ooit als strijdteken, en het is nu een strijdteken tegen het 
beleid van de overheid. En tevens is het ook een herkenningsteken: wie de 
omgekeerde vlag ziet hangen, denkt meteen aan de groep van de boeren. In 
zoverre is het ergens spontaan opgekomen idee van de omgekeerde vlag dus 
snel uitgegroeid tot een symbool, wat precies bij de oorspronkelijke 
betekenis van de vlaggen aansluit. 

Hoe lang zullen de boeren met dit nieuwe symbool doorgaan? Dat is 
onduidelijk. Maar het is een protestvorm, die geen verdere narigheid 
veroorzaakt. Het is een stil protest. Dus op zich behoeft dat geen probleem 
te zijn. En wellicht wordt dat de nieuwe vlag van de boeren: blauw, wit, rood 
als herkenningsteken van wie ze zijn. We zullen gat in de toekomst vanzelf 
bemerken gaan. Maar intussen mogen we blij zijn, dat er niet overal in het 
land gemeenteleden zijn, die de PKN-vlag ondersteboven ophangen gaan. 
Dat betekent nl. vooralsnog, dat er geen grote ontevredenheid bestaat over 
de wijze, waarop de landelijke kerk de zaken voor haar plaatselijke 
gemeenten regelt! 

 

 

 



4 

KERKDIENSTEN 
02-10 10.00 ds. S. Muller 
09-10 10.00 da. L. van Rouendaal 
16-10 10.00 ds.  A. Theunissen 
23-10 10.00 dhr. C. Bulens 
30-10 10.00 ds. J. Lammers 

MARKEN-HAV08EN 
08-10 Mevr. C. Lindner 
22-10 Mevr. Geerten Groenland 
 

COLLECTEROOSTER 

02-10 1e   kerk en Israël 2e Kerk 
09-10 1e   Missionair werk 2e Kerk 
16-10 1e  Zending 2e Kerk 
23-10 1e   Diaconie 2e Kerk 
30-10 1e   Diaconie 2e Kerk 

VANUIT DE GEMEENTE 

Op maandag 29 augustus werd br. van Asselt van het Verlaat voor 
onderzoeken in het Gelre ziekenhuis opgenomen, en kon op woensdag 07 
september weer naar huis terugkeren. Vanaf maandag 12 september begon 
een serie van noodzakelijke behandelingen. 

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

Sprenkelaarshof 9 7323XE APELDOORN  
4-10 80 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  

18-10 Dhr. C.M.W. Westrik  
Wolterbeeklaan 51 7361ZE BEEKBERGEN  

21-10 Dhr. A.A. van Dam  
Klein Canada 58 7361CG BEEKBERGEN  

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

 

COLLECTEN      
7-aug Diaconie 176,14 Kerk 103,85 

14-aug Zending 84,10 Kerk 53,40 
21-aug Diaconie (St. Red een kind) 173,90 Kerk 77,70 
28-aug Lilianefonds 110,25 Kerk 77,80 

Gift diaconie € 30    
 

UITLEG HEILIG AVONDMAAL VOOR KINDEREN 
Voorafgaand aan het Heilig Avondmaal op zondagochtend 6 november zal er om 
9.00 uur door ds. A.P. de Graaf uitleg gegeven worden over het Heilig Avondmaal. 
Deze uitleg is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. U kunt uw (klein-)kinderen 
hiervoor opgeven door een email te sturen naar diaconie@pknlieren.nl.   
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COLLECTEDOELEN 
2 okt. Kerk en Israël.  
 Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk 
onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels 
van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook 
staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden rusten we predikanten en 
gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we 
onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke 
gemeenschap.  
 
9 okt Missionair werk (pioniersplekken), 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet 
dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen 
van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. 
De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk 
gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap 
van het evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. 
Meer informatie: protestantsekerk.nl/missionair 
 
16 okt Zending (Indonesië - Wereldvoedseldag) 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam 
te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke 
waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de 
coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze 
een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project 
wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 
Vandaag is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor betere 
leefomstandigheden voor boeren in Indonesië. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/landbouwindonesie 
GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP 

Op woensdagmorgen 09 november begint de gezamenlijke gespreksgroep 
weer. Deze zal op elke 2e woensdagmorgen van de maanden november t/m 
maart zijn, en dan komen we van 10.00-11.30 uur bijeen. We beginnen de 1e 
samenkomst in het kerkgebouw van Hoenderloo. 
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De afgelopen jaren zijn we over de Apostolische geloofsbelijdenis in gesprek 
geweest. Het laatste gedeelte ging met horten en stoten, omdat de 
afgelopen 2 jaren regelmatig samenkomsten vanwege het coronavirus niet 
doorgingen. Hoe dat dit het komende ½ jaar zijn zal, zullen we vanzelf 
bemerken. 

Deze 1e keer keren we bij de grondvesten van ons kerk-zijn terug. We 
denken na over de vraag, wat het is om kerk te zijn, en hoe we dat ervaren. 
Ook zullen we onze gedachten over de onderwerpen van de keren erna 
nadenken. Voorstellen zijn uiteraard van harte welkom, en anders weet ik 
zelf wel enkele onderwerpen, die met onze fundamenten van ons geloof en 
de kerk te maken hebben. Een ieder is van harte om zich bij de kring aan te 
sluiten. 

>SCHUURVERKOOP<  

Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 
tel. 06-30082135 mailadres: deschuurlieren@gmail.com 
Openingstijden donderdag 13.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 10.00 
uur tot 16.00 uur Op deze tijden kunnen er goederen worden 
aangeleverd.  
U bent van harte welkom 
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 PERSBERICHTEN 
Focusdag, 8 oktober in Houten 

Iedereen ‘met een missionair hart’ welkomIZB-Focus ondersteunt kerken(raden) en 
individuele christenen bij hun missionaire roeping en trekt daarbij graag voor een 
langere periode op met gemeenten. Een groeiend aantal kerkenraden maakt van 
deze dienstverlening gebruik. De jaarlijkse Focusdag wordt dit keer gehouden op 
zaterdag 8 oktober in de Sionkerk in Houten, van 10.00 tot 13.30 uur.Er zijn 
workshops te volgen over onder meer missionair preken en het integreren van de 
zeven werken van barmhartigheid in diaconale toerusting. Deze inspiratiedag is 
bedoeld voor christenen die de kloof tussen kerk en dagelijkse realiteit willen 
overbruggen en daarbij wel wat handvaten kunnen gebruiken. Kortom: iedereen 
met ‘een missionair hart’ is welkom op deze Focusdag. Er worden geen 
entreekosten gevraagd. Ook de lunch is gratis.  Aanmelding wordt op prijs gesteld. 
Gebruik daarvoor het formulier op de website van IZB-Focus. Daar is ook een 
uitgebreide programma-omschrijving te vinden.Ga voor meer informatie naar 
www.izb.nl/focus. Of stuur een mailtje naar focus@izb.nl  

Lichtspoorochtend, 5 november in Ede 

De Lichtspoorochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat is gepland op 
zaterdag 5 november (10.00-12.30u). Bezoekzusters en broeders kunnen deze 
ochtend op verschillende thema’s toegerust worden voor hun werk. Maaike de 
Goei-Jansma, werkzaam als geestelijk verzorger bij Zorggroep Charim, zal een 
praktijkgerichte toespraak houden over ‘Ontvankelijk ontmoeten’. Het bezoek aan 
een oudere kan soms voelen als een zorg en inspanning, maar heeft dit bezoek jou 
ook niet iets te brengen? Wat neem jij mee vanuit de ontmoeting?  Na deze lezing is 
er keuze uit een van de workshops: 

o Omgaan met depressiviteit 
o Gespreksvoering 
o Dementie 
o Beginnen over het einde 

De dag is gratis toegankelijk. Wel zal een collecte worden gehouden voor de 
onkosten. De bijeenkomst vindt plaats in kerkgebouw De Ark in Ede. Aanmelden 
kan via de website www.izb.nl/lichtspoor. Of stuur een mail naar lichtspoor@izb.nl  
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WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
Concert: 

“Jong Talent” 
15 oktober om 20.00 uur 

          Luuk Schuurman 
 

Zaterdag 15 oktober om 20.00 uur kunt u luisteren naar de jonge talentvolle 
organist Luuk Schuurman uit Dalfsen.  
 
Sinds 1 juli 2022 is Schuurman als cantor-organist verbonden aan de 
Evangelisch-Lutherse Kerk te Zwolle. Schuurman won meerdere prijzen op 
verschillende orgelconcoursen, waaronder eerste prijzen op het Quintus 
Orgelconcours (2018), het Feike Asma concours (2018, 2021), het SGO 
concours (2021) en een tweede prijs op het Duyschot Orgelconcours (2022). 
Nieuwsgierig geworden, 
luistert u alvast naar Luuk 
Schuurman op zijn eigen 
Youtube kanaal.  
 
Op het programma staan 
o.a. muziekstukken van J.S. 
Bach, Jan Zwart, F. 
Mendelssohn Bartholdy, 
Louis Vierne en A. 
Guilmant.  
 
Reserveren is gewenst: T 
0572-371838 (Huetink), E: adhuetink@gmail.com 
De entreeprijs bedraagt € 14,-- incl. koffie/thee met koek en een drankje en 
hapje na afloop.  
Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang. U bent van harte welkom.  
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld.  
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Volgend Kerkblad verschijnt 28 oktober 

Kopij inleveren t/m zaterdag 22 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 
 

 
 

 

 

 


