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RAMPTOERISME 

Als er door een verkeersongeluk op de snelweg een file ontstaat, dan horen 

we regelmatig, dat er ook aan de overkant van de rijbaan een file door 

kijkers ontstaat. Als er ergens een brand plaats vindt, trekt dat veel publiek. 

Het gebeurt steeds vaker en meer. Zozeer, dat we ervoor zelfs een 

nederlands woord kennen: rampentoerisme. Mensen van heinde en ver, die 

nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurd is. En zij, die thuisblijven, volgen op de 

radio, televisie of via het Internet gespannen, wat er gebeurd is. 

Toch is deze nieuwsgierigheid van de mensen, het massaal op iets bijzonders 

afgaan, niets nieuws. Het komt niet alleen overal, waar mensen zijn, voor, 

maar door de tijden heen zijn mensen massaal op iets bijzonders afgekomen. 

Zo kan het ook niet verbazen, dat ook tijdens het leven van de Here Jezus er 

regelmatig een massa mensen op de been komt. Want de woorden van de 
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Here Jezus waren ongekend, Zijn daden verbazingwekkend. Daar wilde men 

bij zijn, dat moest men meemaken. 

Maar het ramptoerisme heeft vaak als gevolg, dat de eigenlijke hulpverleners 

in hun arbeid belemmerd worden. Toegangswegen raken versperd, zodat 

gewonden niet geholpen kunnen worden. Zo is het ook in Markus 2. Er 

komen een aantal mannen met een verlamde op een matras, een soort 

brancard met een gewonde zou je zeggen kunnen. Maar als ze bij de plaats 

aankomen, waar de Here Jezus is, kunnen ze erbij niet. De toegangsweg naar 

de Here Jezus is geheel geblokkeerd met allemaal mensen, die nieuwsgierig 

zijn naar wat de Here Jezus deze keer voor hun in petto heeft. Toch laten de 

hulpverlenende dragers zich niet door de mensen afschrikken. Als ze niet 

erlangs kunnen, dan maar via een omweg. Het dak wordt afgebroken, en zo 

laten ze de man voor de voeten van de Here Jezus neerzakken. Zover gaat 

hun hulpverlening, dat ze met gevaar voor eigen leven - ze hadden zelf door 

het dak heen kunnen zakken - de man helpen willen. En gelukkig is het 

allemaal niet voor niets: de Here Jezus helpt de verlamde man door hem 

lichamelijk en geestelijk van zijn nood af te helpen. Hij mag weer met beide 

benen op de grond wandelend door het leven gaan. 

Massaal afkomen op ongelukken en rampen, die plaats vinden, belemmert 

hulpverleners in hun werk. We zouden wijzer moeten zijn, en deze 

hulpverleners alle ruimte dienen te geven, die ze nodig hebben, om hun 

werk te verrichten. De maatschappij zou met strengere wetgeving het 

ramptoerisme dienen te bestrijden. Maar ook vanuit ons christelijk geloof 

mogen we uitspreken, dat we niet een belemmering moeten vormen voor 

mensen, die in hun nood tot de Heer willen komen. Soms kunnen we 

belemmerend werken: doordat we onze leer belangrijker vinden, doordat we 

het binnen de eigen groep gezelliger vinden dan om naar anderen om te 

kijken, of doordat we onze medemens geen ruimte geven om zich ook tot de 

Heer te wenden. Laten we daarom integendeel zelf zoveel mogelijk tot 

hulpverleners zijn: bewust van onze roeping en taak om anderen op welke 

wijze dan ook te helpen. Niet als sensatiebelust toeschouwer nieuwsgierig op 

afstand blijven staan, maar daadwerkelijk bewogen om een ieder helpen, die 
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op onze levensweg komt! Want enkel zo zal het wonder van Gods zegen in 

het leven van mensen doorwerken. 

 

VANUIT DE GEMEENTE 

KERKDIENSTEN 

01-01 10.00 ds. A.P. de Graaf 

08-01 10.00 ds. C. Baas 

15-01 10.00 ds. L. Rouwendaal 

22-01 19.00 ds. A.P. de Graaf 

29-01 10.00 ds. J. Lammers 

 

MARKEN-HAV08EN 

Nog niet bekend 

 

COLLECTEROOSTER 

01-01 1e Diaconie    2e Kerk 

08-01 1e Diaconie    2e Kerk 

15-01 1e Ondersteuning gemeenten  2e Kerk 

22-01 1e   Missionair werk   2e Kerk 

29-01 1e   Kinderen en jongeren  2e Kerk 

 

 

 

GEFELICITEERD   

1-1 Mevr. A.J. van Engelen - van Dijk  

Libellestraat 37 7361BH BEEKBERGEN  
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2-1 Mevr. A. Schaafsma - Bienefelt  

Wolterbeeklaan 61 7361ZG BEEKBERGEN  

6-1 Mevr. M.J.H. Logtenberg - Kroon  

Wittekruisweg 5 7364AK LIEREN  

7-1 Dhr. D.J. Dijk  

Myrtillushof 2 7325VN APELDOORN  

8-1 Mevr. J. Sijrier - Deij  

Horstweg 19 B 7371BN LOENEN GLD  

9-1 Mevr. D.J.M. Schraa - Wieten  

Heimeriete 2 6964BJ HALL  

17-1 Mevr. J. Tinholt - Lenters  

Arnhemseweg 523 7361CJ 

BEEKBERGEN  

17-1 Dhr. J. Logtenberg  

Wittekruisweg 5 7364AK LIEREN  

20-1 Mevr. A. Barendregt - de Bondt  

Wittekruisweg 4 7364AK LIEREN  

27-1 Mevr. G. Meuleman - Docter  

Mark 6 7333KC APELDOORN 

 

COLLECTEN  
    

6-nov Zending 132,75 Kerk 183,75 

13-nov Zending 131,75 Kerk 69,95 

20-nov Pastoraat 98,55 Kerk 58,85 

27-nov Werelddiaconaat 211,05 Kerk 84,05 

 Gift diaconie € 100    
 

 

 

 

 

MUTATIES 4E KWARTAAL 2022. 

Vertrokken naar Apeldoorn: 
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Dhr. A.J.G. Dijkstra   Middenweg 49 7351 BB  Hoenderloo 

Ingeschreven: 

Mw. C.A.M. van der Kruit-Opstelten  Loenenseweg 39-18  7361 CB  

Beekbergen 

Verhuisd: 

Dhr. W.J. Brink van St. Annastraat 79 Nijmegen naar Wichard van Pontlaan 

305 6824 GL  Arnhem. 

Dhr. T.R. Vergeer van Dorpstraat 25C  naar Dorpstraat 118A 7361 AZ  

Beekbergen. 

Dhr. F.J. Vergeer van Dorpstraat 165 naar Vlinderstraat 41A  7361 ZB  

Beekbergen. 

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP 

Op woensdagmorgen 11 januari komt in de Heldringkerk in Hoenderloo de 

gezamenlijke gespreksgroep weer bijeen. Deze keer gaat het over de 

betekenis van de doop en de vormgeving in doopdiensten. Wat zegt het ons 

om gedoopt te zijn? Ook zullen we het over het verschil én de overeenkomst 

van kinder- en volwassendoop hebben. We komen van 10.00-11.30 uur bijeen. 

BEHEER KERK EN HET TREFPUNT  

 

Sinds vele jaren is het beheer van de kerk en het Trefpunt in handen van 

Onno van Andel en zijn echtgenote Vera. Enkele weken geleden hebben 

Onno en Vera ons laten weten dat zij, in verband met hun nog steeds 

groeiende bedrijf en de tijd die dit kost, met ingang van 1 januari a.s. willen 

stoppen met het beheer van het kerkgebouw.  

 

We zijn direct op zoek gegaan naar een vervanger en deze hebben we 

inmiddels gelukkig gevonden. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. 

Anja de Graaf neemt de functie van Onno over en wordt dus 

verantwoordelijk voor het beheer, verhuur en alle overige taken die bij het 
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beheerderschap van het Trefpunt en de kerk horen. Anja gaat samenwerken 

met Ans Fillekes en Lidy Vink, een gastvrouw van de Huiskamer die erg 

betrokken is. We hebben er alle vertrouwen in met Anja aan het roer en 

wensen haar, Ans en Lidy veel succes.  

 

Niet in de laatste plaats willen we Onno en Vera heel hartelijk bedanken voor 

al het werk dat zij voor onze gemeente en met name het Trefpunt en de kerk 

hebben gedaan en wensen hen veel succes met hun uitvaartonderneming.  

 

Anke ter Riet 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

2022 

Gelukkig hebben we het afgelopen jaar de normale kerkdiensten weer 

kunnen hervatten. Dit betekent dat ook alle taken binnen onze kerkelijke 

gemeente weer konden worden opgepakt.  Er verschenen helaas wel nieuwe 

problemen aan de horizon. Door de afschuwelijke oorlog in Oekraïne worden 

we in Europa geconfronteerd met hoge energieprijzen en een dito inflatie. 

Voldoende reden om het energieverbruik van onze kerk en gebouwen onder 

de loep te nemen en maatregelen te nemen.  

 

We houden onze diensten nu in het Trefpunt en zoals ik al eerder schreef, 

dat geeft een bepaald gevoel van saamhorigheid. Zodra het weer het toelaat 

(lees: het energieverbruik daalt omdat de buitentemperatuur hoger is) gaan 

we weer terug naar de kerk.  

 

Veel van onze gemeenteleden zetten zich in voor onze kerk. In de spotlight 

of achter de schermen. Als je zo een paar jaar meedraait, zie je pas wat er 

allemaal wordt gedaan. Ik ga niet eens proberen een lijst met namen op te 

sommen, want ik ben veel te bang dat ik iemand vergeet. Daarom : via deze 

weg wil ik iedereen die op wat voor wijze dan ook zijn of haar steentje heeft 

bijgedragen aan het reilen en zeilen van de kerk hiervoor heel HARTELIJK 

BEDANKEN! Alleen met uw bijdrage en inzet kunnen we onze kerk draaiende 

houden en daar zijn we heel blij mee!  
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Ik wens u allen een hele fijne jaarwisseling en een mooi en zo gezond 

mogelijk 2023! 

 

Anke ter Riet 

voorzitter College van Kerkrentmeesters. 

 

COLLECTEDOELEN 

Zondag 1 januari 

Gambia – project familie Bak 

Allereerst willen wij u de  groeten van ds. 

Joseph Kanu uit Kotu, Gambia overbrengen. 

Van de diaconie vernamen wij tot onze 

verrassing, dat de diaconale collecte op zondag 1 januari 2023 ook voor ons 

en uw schoolproject  in Gambia zal worden 

gehouden. 

Zoals u eerder hebt gelezen is de opbrengst 

van de collecte van 30 oktober j.l. besteedt als 

schoolgeld voor kinderen waarvan de ouders 

niet in staat zijn dit schoolgeld zelf te betalen. 

Het aantal schoolkinderen blijft groeien zodat 

nu 1 van de ruwbouw lokalen moet worden 

gereed gemaakt en ingericht met o.a. banken 

en tafels een schoolbord enz. 

Op 8 januari a.s vertrekken wij weer naar 

Gambia ��, zodat wij uw giften indien deze voor deze datum bij de diaconie 

binnenkomen zelf mee kunnen nemen. Wij danken u bij voorbaat voor uw 

betrokkenheid en wensen wij u allen een Gezegend Kerstfeest en een 

voorspoedig 2023 toe . 

Een hartelijke groet van Astrid en Frank Bak  
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Nb. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de 

diaconie nummer  NL05RABO0306001888 

Zondag 8 januari 

Diaconie -eigen werk – nader te bepalen doel.  

Zondag 15 januari 

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief 

in het werk van de Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en 

taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici 

etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire 

presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De 

dienstenorganisatie ondersteunt vrijwilligers en professionals in hun werk en 

om te groeien in hun taak. Zo zijn er bijvoorbeeld online trainingen voor alle 

leden van de kerkenraad (voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-

kerkrentmeester, diaken en en jeugdambtsdrager).  

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van 

trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen in 

hun eigen gemeente! Geef in de collecte of maak een bijdrage over op 

Diaconie Prot. Gem. Lieren – Beekbergen NL05RABO0306001888 

 

Zondag 22 januari 

Missionair werk (dorpskerken) 

 

Een kerk van betekenis 

BIjna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het 

tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, 

ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar 

mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad 

en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis 

waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. De 

dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een 
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platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en 

motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het 

missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een 

bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren – Beekbergen 

NL05RABO0306001888 

 

Zondag 29 januari 

Kinderen en jongeren (Nederland, Sirkelslag) 

Nederland speelt Sirkelslag 

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan 

bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen 

jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. 

Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de 

hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook 

diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo 

bezig met geloofsonderwerpen.  

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak 

uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren – Beekbergen 

NL05RABO0306001888 

BEDANKT 

Voor alle telefoontjes, kaartjes en bezoekjes tijdens mijn verblijf in het Gelre 

Ziekenhuis en de periode daarna tot heden.  Gaat naar omstandigheden 

goed , kan en mag niets doen om benauwdheid te voorkomen middels 

aangeleerde ademhalings  therapie ontvang allen 

 

De hartelijke groeten van 

Loltje Wilbrink 
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STUDIEMIDDAG CLASSIS 

 
 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD….VANUIT JOODS PERSPECTIEF! 

 

Als christenen kennen we het “Onze Vader” waarin o.a. de bede  “Uw Naam 

worde geheiligd” voor komt. Van origine is het “Onze Vader” een joods 

gebed. Als we willen begrijpen wat de diepe betekenis is van deze bede, is 

het goed om te luisteren naar de joodse uitleg.   

In deze bijeenkomst neemt Beatrice Jongkind ons mee in de joods- / 

rabbijnse uitleg van deze bede. Wat betekent deze bede in tijden van 

voorspoed, maar vooral in tijden van tegenspoed en onrecht als alles je 

ontnomen wordt. Hoe kan in zo’n situatie de bede klinken “Uw Naam worde 

geheiligd”.  

Na de inleiding zal Asaf Pelled, een messias-belijdende Jood, een toelichting 

geven op het Kaddisj. Een joods gebed, dat een verkonding is van de heiliging 

van de Naam in woord en daad in het gewone leven en in moeilijke 

omstandigheden. 

Ook als christenen worden we soms geconfronteerd met lijden. Door te 

luisteren naar de joodse uitleg kan het ons wellicht verrijken hoe we deze 

bede kunnen bidden in tijden van voor- en tegenspoed. De inleiding zal 

mogelijk vragen / opmerkingen oproepen. Hierna is er gelegenheid het 

gesprek met elkaar aan te gaan over “Het heiligen van de Naam”.                  

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de classicale commissie 

Kerk&Israël Veluwe.en geleid door ds. Davy Hoolwerf, voorzitter class.com. 

K&I Veluwe en predikant Arkgemeente Ede. 

 

Studie – ontmoetingsmiddag Kerk & Israël Veluwe 

Datum: zaterdag 28 januari 2023,  

Tijd:  13.30 – 16.00 uur  

Locatie:  De Ark, Ede (Heyendaal 10) 

Sprekers:  Ds. Beatrice L. Jongkind, Asaf Pelled 

 



11 

>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 

 

 

Op 17 december a.s. om 16.00 uur sluit 

De Schuur haar deuren voor de 

WINTERSTOP en opent ze weer op 

donderdag 2 februari 2023 om 13.00 uur. Tijdens de winterstop kunt u geen 

goederen aanleveren. Vanaf 2 februari 2023 ontvangen wij u weer graag in 

onze winkel en aan de koffietafel. 

De medewerkers van De Schuur wensen u gezegende kerstdagen en een 

gelukkig Nieuwjaar 
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NIEUWJAARS ORGELCONCERT DOOR EVERT VAN DE VEEN. 

 

Op zaterdag 14 januari a.s. zal Evert 

van de Veen een nieuwjaarsconcert 

verzorgen op het Schilling orgel in de 

Dorpskerk te Beekbergen. 

Evert van de Veen is sinds een paar 

maanden ook organist in de Dorpskerk 

van Beekbergen. 

Hij heeft voor dit concert een 

aantrekkelijk programma 

samengesteld met “voor ieder wat 

wils”. 

Zo kijkt hij terug naar het oude jaar 

met een bewerking over het lied “Uren, dagen, maanden, jaren” in een 

bewerking van Klaas Jan Mulder.  

Maar hij kijkt ook vooruit naar net nieuwe jaar met bewerkingen van Feike 

Asma over “Wat de toekomst brengen moge” en “Wie maar de goede God 

laat zorgen”.  

Van Klaas Jan Mulder zal ook een bewerking klinken over het lied “Wees mijn 

Leidsman, trouwe Heere” 

Evert zal ook composities spelen van o.a. Johann Sebastian Bach, Georg 

Friedrich Händel, Georg Phillip Telemann en Bram Bruin. 

U wordt van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. De entreeprijs 

bedraagt € 8,00. 

Er kan contant of met pinpas worden afgerekend. 

Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30 uur geopend.    
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WILLEM HENDRIK ZWART HAL 

  

 

7 januari Nieuwjaarsconcert  

Aanvang : 15.00 uur 

Gerwin van de Plaats orgel 
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Volgend Kerkblad verschijnt 3 februari 

Kopij inleveren t/m zaterdag 28 januari 

voor de maand februari 

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: 06-28875895 

Email: kerkblad@pknlieren.nl 

Website: www.pknlieren.nl  

 

Bankrekeningnummers:  

Prot. Gem Lieren-Beekbergen                          NL12RABO0306000016 

Diaconie Prot. Gem Lieren-Beekbergen:  NL05RABO0306001888 

 

 

 

 

 

 


