
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 33 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 22 november 2020, 16e jaargang, nummer 46 
 

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

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

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

Zondag 29 november: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, 1e adventszondag 

organist: Willem Kroon 
 

Liturgische schikking 
n de Marcuslezing Marcus 13:24-37 
gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van 

de vijgenboom deze les. Als er knoppen en 
blaadjes komen, dan is de zomer in aan-
tocht. Zo is het ook met de komst van de 
nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het 
goede leven, dat in aantocht is. Niet alleen 
in de toekomst, maar ook nu al. 
 

Mondkapjesplicht 
n gebedshuizen, zoals kerken, tempels 
en moskeeën wordt een mondkapje niet 

verplicht. Die verplichting gaat bij de kap-
per, tijdens de rijles en bij de nagelstylist - 
zowel voor de klant als voor de professio-
nal - wel gelden. 

Het kabinet heeft de regeling van de kap-
jesplicht in publieke binnenruimtes uitge-
werkt. Op grond van de Coronawet heeft 

de Tweede Kamer nog een week om zich 
erover te buigen. 

Onder publieke binnenruimtes vallen 
bijvoorbeeld winkels, musea en theaters. In 
het theater mag het mondkapje af, als ie-
mand een vaste zitplaats heeft. Wie naar 
het toilet gaat, moet het weer op. 

(Teletekst, 20-11-2020) 
 

Vanuit de gemeente 
orgen, maandag 23 november, zal zr. 
Tinholt van de Arnhemseweg in het 

Gelre ziekenhuis een medische ingreep on-
dergaan. We hopen met haar en haar man 
mee, dat dat goed verlopen zal, en wensen 
haar aansluitend een voorspoedig herstel 
toe. 
 

 

  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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