
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 25 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 13 september 2020, 16e jaargang, nummer 39 
 

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

Zondag 20 september: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, (her)startdienst met ambtsdragersbevestiging 

koster & techniek: Jibbe Hertgers 
pianist: Bob Fillekes 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 
de bloemen gaan naar zr. Assies van de Dorpstraat 

 

Collecteafkondiging 
e collecte van vandaag is voor het jeugdwerk van de 
Protestantse kerk bestemd. Op meer dan 150 plaatsen 

in Nederland wordt regelmatig de kliederkerk georgani-
seerd. Op die manier leren we over en van God en elkaar. 

De kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om sa-
men op een creatieve manier de betekenis van de bijbel en 
het geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en 
samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-
alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om ge-
zinnen en kinderen, die geen kerkelijke achtergrond heb-
ben, aan te spreken. Daarmee blijkt de kliederkerk duide-
lijk in een brede behoefte te voorzien.  

Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protes-
tantse kerk, en help mee om de kliederkerk te laten groei-
en, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende gene-
raties samen creatief met bijbelverhalen aan de slag gaan. 
Van harte aanbevolen. Diaconie Prot.Gem. Lieren-Beek-
bergen NL05RABO0306001888. 

 

Kerkdiensten opstarten 
olgende week zondag 20 september gaan we de 
zondagse kerkdiensten weer opstarten. Op deze 

zondag bevestigen we Anne Jan Kooistra in het ambt 
van ouderling; hij zal de plaats van Thea Akkerhuis 
innemen. Deze bevestiging zou al eerder (in mei) 
plaatsvinden, maar door het onderbreken van de zon-
dagse kerkdiensten is dat een aantal maanden uitge-
steld. 

De kerkdiensten zullen binnen de kaders van de 
maatschappelijke regels gehouden worden. De lande-
lijke kerk heeft daartoe aan de plaatselijke gemeenten 
handvatten aangereikt. U heeft van de kerkenraad een 
brief ontvangen, waarin een en ander nader uitgelegd 
wordt, hoe we het de komende tijd op zondag doen 
gaan. 

We hopen daarmee, dat we vanaf volgende week 
weer wekelijks als gemeente op een goede, verant-
woorde en gezegende wijze bijeenkomen! 
 

Gesprek in de kerk 
eze keer is naast een gemeentelid van Hoender-
loo uit onze gemeente Maas Wilbrink mijn gast. 

Het gesprek in de kerk is gemakkelijk via de link 
www.gesprekindekerk.nl te vinden; het betreft ge-
sprek nr. 10. 

 

Kerknieuws als dubbelnummer 
e komende 2 Kerknieuwsen zullen dubbelnum-
mers zijn: dus de komende Kerknieuwsen ver-

schijnen op 20 september en 04 oktober als blad voor 
2 weken. De Kerknieuws van 04 oktober zal onze 
scriba Martien Hertgers maken. Vanaf 18 oktober 
verschijnt de Kerknieuws weer wekelijks. 

 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven. 
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http://www.gesprekindekerk.nl/

