
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 33 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 15 november 2020, 16e jaargang, nummer 46 
 

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

Zondag 15 november: 10.00 uur: ds. T. Volgenant uit Ugchelen 

koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Henk Mulder 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 
de bloemen gaan naar br. Roukema van de Veldbrugweg 

Zondag 22 november: 10.00 uur: ds. M. Bossenbroek uit Nunspeet 

pianist: Bob Fillekes 
 

Jarig 
andaag, zondag 15 november, is zr. van 
den Beld van de Zwarte Bergweg jarig, 

en morgen, maandag 16 november, is br. 
Kamminga van de Hoeven jarig. We willen als 
gemeente u hiermee van harte feliciteren, en 
wensen u Gods zegen voor het nieuwe levens-
jaar toe. 
 

Lieve mensen 
ullie blijken van medeleven met het 
overlijden van mijn man hebben mij erg 

goed gedaan. Ik ben jullie dankbaar ervoor, en 
met Gods hulp wil ik proberen om met mijn 
leven verder te gaan. 

Hartelijk groetend, Dicky Schraa. 
 

De collecte van vandaag 
e stichting Jetty van Aalsum heeft als doel 
om kansloze kinderen in Columbia op te 

vangen en les te geven, zodat vooral de moeders 
van kleine kinderen (vorig jaar 120 kleuters en 
peuters!) de gelegenheid hebben om iets te ver-

dienen. Wat als het verstrekken van een warme 
maaltijd begonnen is, is tot een goed lopende or-
ganisatie uitgegroeid, waardoor kinderen in hun 
eigen land geholpen kunnen worden. De diaconie 
beveelt dit collectedoel van harte bij u aan. 

De diaconie. 
 

Vanuit de gemeente 
orige week was br. Reinoud Roukema van de 
Veldbrugweg aan het golfen, toen hij niet 

goed werd. In het Gelre ziekenhuis bleek, dat hij 
een tia gehad heeft. Het gaat gelukkig weer goed 
met hem, en we hopen, dat dat zo blijven zal. 
 

Gesprek in de kerk 
r staat weer een nieuw Gesprek in de kerk on-
line. Naast een gemeentelid uit Hoenderloo is 

uit onze gemeente Tilly Hertog mijn gast. 
Het gesprek is weer gemakkelijk via de link 

www.gesprekindekerk.nl te vinden; het betreft nr. 
12. 

 
 

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

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

