
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 29 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 18 oktober 2020, 16e jaargang, nummer 42 
 

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

Zondag 18 oktober: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 

koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Willem Kroon 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 
de bloemen gaan naar zr. Brink in het Zonnehuis 

Zondag 25 oktober: 10.00 uur: niet bekend 

pianist: Bob Fillekes 
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woens-
dagavond 21 oktober a.s. om 19.30 uur. 

 

Vanuit de gemeente 
orige week moest br. Schraa van de Hei-
meriete opnieuw naar het Gelre zieken-

huis in Zutphen. Daar verzwakte hij zodanig, 
dat hij niet meer naar huis terugkeren kon, en 
overleed er vredig vorige week vrijdagavond 
09 oktober. Afgelopen woensdagmorgen heb-
ben we in het uitvaartcentrum van Monuta aan 
de hand van Psalm 84 afscheid van hem geno-
men, en aansluitend naar de begraafplaats in 
Hall gebracht. Er is nu een grote leegte in het 
leven van zijn vrouw gekomen. We wensen 
haar samen met haar kinderen, kleinkinderen 
en de anderen om hen heen Gods onmisbare 
steun en troost toe. 

Afgelopen donderdag 15 oktober is zr. 
Brink vanuit de Vier dorpen naar het Zonne-
huis gegaan. De plek, waar ze in het verleden 
zo vaak en zo trouw veel anderen bezocht 

heeft, maar waar zij nu zelf verblijven moet. 
We hopen als gemeente, dat ze daar toch ook 
een goed verblijf hebben zal. 
 

Kerkdienst 
eze morgen lezen we 1 Kor. 7:17-24, 
waar Paulus schrijft over de ongelijkheid 

tussen de mensen. Dien je dat nu maar ge-
woon te aanvaarden, of moet je ertegen in ver-
zet komen? We laten onze gedachten erover 
gaan. Een ieder is van harte welkom, maar 
even als geheugensteun: iedereen dient zich 
vooraf via scriba@pknlieren.nl op te geven.  

 

Gesprek in de kerk 
r staat weer een Gesprek in de kerk 
online. Deze keer is naast een gemeente-

lid uit Hoenderloo diaken Tineke van der 
Schoor mijn gast. 

Het gesprek is gemakkelijk via de link 
www.gesprekindekerk.nl te vinden; het betreft 
nr. 11. 

 

  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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