
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 31 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 01 november 2020, 16e jaargang, nummer 44 
 

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

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

kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Henk Mulder 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 
de bloemen gaan naar fam. Schiebaan van het Engeland 

Zondag 08 november: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, oogstdienst 

organist: Hennita van der Zee 
 

Bedankt 
ij deze willen wij u tijdens onze corona-
tijd voor alle 68 lieve kaarten bedanken! 

Met name Johan is erg ziek geweest. Hij is 3 
maanden in de Vier dorpen opgenomen ge-
weest. Gisteren, zaterdag 31 oktober mocht hij 
weer naar huis. Het gaat goed  We fietsen 
weer veel, en genieten van de mooie herfst-
kleuren. 

Een hartelijke groet, Johan & Iet. 
 

De 1e collecte van vandaag 
rouwen in West-Papoea zijn bij de ont-
wikkeling van hun land en volk actief be-

trokken. Dat is hard nodig en zeker niet van-
zelfsprekend in een maatschappij, waar vrou-
wen traditioneel tot een leven binnenshuis 
voorbestemd zijn. Veel vrouwen zijn nauwe-
lijks opgeleid. 

Het vormingscentrum P3W wil daarin ver-
andering brengen. Vrouwen leren lezen en 
schrijven, volgen bijbelstudies, en krijgen 
praktijklessen over gezonde voeding of een 
vakopleiding.  Daardoor staan vrouwen ster-
ker in hun schoenen, én ze nemen hun kennis 

en ervaring naar hun dorpen mee terug. Vaak 
richten ze daar een vrouwenvereniging op, of 
ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo 
spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in 
hun lokale gemeenschap, en bouwen aan kerk 
en samenleving mee. En zij geven dit op hun 
beurt weer aan hun dochters door. Met deze 
collecte steunt u het werk van P3W in West-
Papoea. Van harte aanbevolen! 

Geeft u ook? Dit kan ook op NL89ABNA-
0457457457 t.n.v. KerkinActie o.v.v. Vrouwen 
kerk Papoea. 
 

Gedicht 
e goede vruchten van het land bepalen 
ons bij het wonder van het kleine begin, 

zaad in de aarde gezaaid, onzichtbaar op de 
winterdag, maar groeiend, zoveel opgebracht 
in zegenrijke oogst. 

Niet enkel mensenhanden brachten dit bij-
een: het wonder, van wat leven doet, kent God 
alleen. 

Jeanette van Osselen. 
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Beamerperikelen 
elen van u hebben het al gemerkt: al 
sinds de start van de kerkdiensten eind 

september werkt er in de kerk alleen de bea-
mer aan de spoorzijde. Toen we in september 
weer in de kerk kwamen om deze op de start 
van de diensten voor te bereiden, bleek de 
klep van de rechterbeamer niet meer te sluiten, 
en ook geen goed beeld meer te vertonen, zo-
dat deze niet meer gebruikt kon worden.  

We hebben onderzocht, of de beamer gere-
pareerd kon worden, maar dat bleek erg duur 
te zijn, zeker gezien de leeftijd van de bea-
mers (11 jaar). Na overleg is besloten om de 
beamer te vervangen. Vervolgens is een zoek-
tocht naar een nieuwe beamer gestart, en zijn 
offertes opgevraagd. 

De keuze is op het bedrijf gevallen, dat 11 
jaar geleden ook de plaatsing verzorgd heeft. 
De nieuwe beamer heeft een hogere lichtop-
brengst. Hiermee verbeteren we waarschijnlijk 
het verminderde zicht in voor- en najaar, als 
de zon laag staat.  

Om de nieuwe beamer bekostigen te kun-
nen hebben we bij het bestuur van de Schuur 
aangeklopt, de harde werkers ten behoeve van 
het onderhoud  van het kerkgebouw. Van hen 
kwam al snel het antwoord, dat beide beamers 
maar vervangen moesten worden. Als er één 
kapot is, zal de ander mogelijk snel volgen. 
We zijn hiermee oprecht heel blij, en bedan-
ken de medewerkers van de Schuur hiervoor 
hartelijk!  

Deze week hebben we gehoord, dat de 
nieuwe beamers 10 november a.s. geplaatst 
zullen worden. Nog 2 zondagen geduld en be-
helpen, en dan kunnen we weer vanaf beide 
zijden van de kerk meelezen en -kijken.  

Anke ter Riet, voorzitter College van kerkrentmeesters. 

 

Dankdag 
raag willen wij voor Dankdag uw aan-
dacht ervoor vragen, dat in onze kerk op 

zondag 8 november gevierd zal worden. Ieder 
jaar houden wij in het kader van Dankdag sa-
men met de dorpskerk in Beekbergen een ge-
zamenlijke fruitactie. Deze fruitactie wordt dit 
jaar vanwege het coronavirus in een aangepas-

te vorm gehouden. De tehuizen zullen worden 
bezocht, waarbij aangepaste fruitbakjes ver-
deeld worden, en we denken aan de mensen 
onder ons, die het moeilijk hebben. 

Wilt u met ons meedenken en ons namen 
van mensen doorgeven, van wie u vindt, dat 
ze met Dankdag niet vergeten moeten wor-
den? Wilt u misschien ook helpen om de 
Dankdag-attenties weg te brengen? U kunt bij 
Anja van den Bree, telefoon 06-40528471 of 
via e-mail diaconie@pknlieren.nl, namen 
doorgeven. Ook kunt u dan aangeven, of u 
met wegbrengen meehelpen wilt. 

Alvast namens de diaconie bedankt. 
 

Herziene bijbelvertaling 
e meest gebruikte bijbelvertaling in  pro-
testantse kerken wordt op 12.000 punten 

herzien, meldt dagblad Trouw. Voor de nieu-
we versie zijn suggesties van duizenden lezers 
gebruikt. Eraan is 3 jaar 
door 9 vertalers ge-
werkt.  

In de nieuwe versie 
zijn woorden als aal-
moes en legerstee verdwenen, omdat ze nau-
welijks meer gebruikt worden. Verder komen 
de hoofdletters in verwijzingen naar God en 
Jezus terug: ‘hij’ wordt nu weer ‘Hij’. Veel 
lezers hadden zich aan het afschaffen daarvan 
gestoord. 

De vertalers zijn ook dichter bij de Griekse 
en Hebreeuwse bronnen gebleven. De NBV21 
komt volgend jaar uit. 

(Teletekst, 28-10-2020) 
 

Vanuit de gemeente 
.t.t. vorige week gaat het met zr. Assies van de 
Dorpstraat deze week iets beter. Maar haar ge-

zondheid blijft broos. We wensen haar Gods 
kracht voor deze moeilijke tijd voor haar toe. 

Vorige week schreef ik over een medische in-
greep bij zr. van ’t Landt van de Koningspage. De 
komende week krijgt ze nog een ander onderzoek. 
Deze stond eigenlijk al eerder gepland, maar gaat 
nu plaatsvinden. Sterkte ermee, en we hopen met 
haar mee, dat ze een goede uitslag verkrijgen zal. 

 

  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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