
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 29 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 25 oktober 2020, 16e jaargang, nummer 43 
 

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

Zondag 25 oktober:     10.00 uur: dhr. R. Roukema 

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

Zondag 01 november: 10.00 uur: ds. K. Klaassen uit Harderwijk 

organist: Henk Mulder 
 

Bedankt 
pnieuw hebben wij ervaren, hoe ve-
len met ons meegeleefd hebben. Na 

het overlijden van onze (schoon)moeder 
Miep Schoolderman-van Ringelenstein 
mochten wij weer hartverwarmende blij-
ken van medeleven ontvangen. De vele 
kaarten, e-mailtjes, telefoontjes, de bloe-
men uit de kerk hebben weer diepe in-
druk op ons gemaakt. Heel veel dank 
hiervoor. 

 Hartelijke groeten Els & Cor Hania. 
 

Jarig 
omende woensdag 28 oktober is br. 
van der Kraats van de Papenberg 

jarig. We willen u als gemeente hiermee 
van harte feliciteren en wensen u samen 
met allen, die u dierbaar zijn, een fijne 
dag toe. 
 
 

Kerkdiensten 
eze zondag 25 oktober zal de heer 
Reinoud Roukema voorgaan. Het 

thema van de dienst is: Geen genade 
door prestatie. Voor hen, die thuis de 
dienst meebeluisteren en daardoor niet 
de presentatie zien kunnen, heb ik de 
volgende tip. Kijk na de dienst nog even 
een keer op de computer of smart TV 
naar https://youtu.be/7Z5c7ObcJi8 Ster-
ren en stippen, niemand is zoals jij. 

Zondag 01 november zou conform het 
rooster ds. Kruit uit Apeldoorn voor-
gaan.  Helaas kan hij om gezondheidsre-
denen dit niet meer doen. We hebben ds. 
Klaassen uit Harderwijk bereid gevon-
den om hem in deze dienst te vervangen.  

Met groet, Reinoud Roukema. 
 

Vanuit de gemeente 
ecent is zr. van ’t Landt van de Ko-
ningspage voor een medische in-
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https://youtu.be/7Z5c7ObcJi8


greep in het Gelre ziekenhuis geweest, 
en dat is allemaal naar wens verlopen, 
waardoor ze een dag later weer naar huis 
kon. We zijn met haar dankbaar, dat al-
les goed verlopen is. 

Helaas gaat het met zr. Assies van de 
Dorpstraat niet goed meer. Haar krach-
ten gaan nu snel achteruit. We beseffen, 
dat het voor haar en haar dierbaren om 
haar heen een moeilijke tijd is: er is al 
zoveel verdriet. We willen haar Gods 
zegen en kracht toewensen, en schenken 
haar als groet van de gemeente de bloe-
men van vandaag. 

Afgelopen woensdag 21 oktober 
kreeg fam. Vogelsang van de Arnhemse-
weg het trieste bericht, dat hun schoon-
dochter Esther overleden is. Ze was al 
geruime tijd ziek, maar heeft heel lang 
haar ziekte moedig gedragen. Ineens 
nam de ziekte erg toe, en werd zij afge-
lopen maandag in het hospice van 
Hoorn opgenomen. Het is toen heel snel 
gegaan. We wensen hen Gods troost toe 
om dit verdriet een plek in hun leven te 
geven. 

Komende donderdag is fam. Schie-
baan ven het Engeland 50 jaar door het 
huwelijk met elkaar verbonden. Er wa-
ren deze zomer voorbereidingen getrof-
fen om het feest op gepaste wijze te vie-
ren, maar de recente hernieuwd aange-
scherpte maatregelen tegen het corona-
virus hebben dit niet mogelijk gemaakt. 
Toch blijft het feit van het jubileum 
staan. We zijn dankbaar met hen, dat ze 
een ½ eeuw door het huwelijk met el-
kaar verbonden zijn, en wensen hun in 
alle beperkingen desondanks een dank-
bare dag toe. 
 

Gesprek in de kerk 
fgelopen dinsdagmiddag kreeg ik 
een telefoontje van de Evangelis-

che omroep. Ze zijn in deze door het co-
ronavirus bepaalde tijd op het Internet 
op zoek naar kerken, die op een bijzon-
dere wijze met deze tijd omgaan. En ze 
troffen daar ons Gesprek in de kerk aan. 
Ze vinden de wijze, waarop we dat 
doen, en hoe het vorm 
gegeven wordt, zo bij-
zonder, dat ze in een tele-
visieprogramma hieraan 
aandacht geven willen. 

Hoe het precies vorm verkrijgen gaat, 
daarover zal ik de komende tijd nader 
met hen in gesprek gaan. Maar de be-
doeling is, dat de opnames in de maand 
december plaatsvinden gaan, en dat een 
en ander in de maand februari uitgezon-
den wordt. Nadere informatie volgt bin-
nenkort in de Kerknieuws. (Overigens 
spreken deskundigen in de maatschappij 
zich momenteel uit om wellicht binnen-
kort ook in ons land tot een totale lock-
down over te gaan. Mocht het zover 
komen, dan sluit ik niet uit, dat de plan-
ning voor opnames en uitzending naar 
een later tijdstip opgeschoven wordt.) 

Ik ga ervan uit, dat een ieder zo lang-
zaam aan deze gesprekken wel kent. En 
zo dat niet het geval is: ze zijn via 
www.gesprekindekerk.nl te vinden en te 
zien. 

 
 
 
 
 

  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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