
 

Kerknieuws   

(verzonden aan 34 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 29 november 2020, 16e jaargang, nummer 47 
 

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

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

koster & techniek: Jibbe Hertgers 
organist: Willem Kroon 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: Kinderen in de knel, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 
de bloemen gaan naar zr. Tinholt van de Arnhemseweg 

Zondag 06 december: 10.00 uur: dhr. G. Timmer uit Heerde 

organist: Hennita van der Zee 
 

Bedankt 
artelijk dank voor de vele blij-
ken van medeleven, die wij na 

het overlijden van onze schoon-
dochter Esther ontvangen mochten. 
Het was hartverwarmend. Esther 
vertrouwde erop, dat ze nu ‘Veilig 
in Jezus’ armen’  is, hetgeen voor 
haar man, kinderen en ons een grote 
steun is. 
Hartelijke groet, Aag & Wim Vogelsang. 

 

Liturgische schikking 
n de Marcuslezing Marcus 13,-
24-37 gaat het over de vijgen-

boom. ‘Leer van de vijgenboom de-
ze les. Als er knoppen en blaadjes 
komen, dan is de zomer in aantocht. 
Zo is het ook met de komst van de 
nieuwe wereld’. De vijgentak staat 

voor het goede leven, dat in aan-
tocht is. Niet alleen in de toekomst, 
maar ook nu al. 
 

Kabinet legt ‘kerkuitzondering’ uit 
e mondkapjesplicht, die op 01 
december van kracht wordt, 

geldt niet in kerken en moskeeën, 
omdat dat besloten plaatsen zijn. 
Dat zei minister Grapperhaus in 
antwoord op Kamervragen. Gebeds-
huizen zijn, wat dat betreft, verge-
lijkbaar met kantoren en clubgebou-
wen, zei hij. 

Kamerleden van GroenLinks, 
D’66 en SP zeggen, dat dat juridisch 
misschien wel klopt, maar voor veel 
mensen niet te begrijpen is. De 
mondkapjesplicht geldt wel in thea-
ters, bioscopen en de bieb. 

H 

I 

D 



Afgelopen vrijdag kon premier 
Rutte het beleid niet uitleggen. Hij 
wees eerst op de godsdienstvrijheid. 
en erkende daarna, dat hij de werke-
lijke reden niet kende. 

(Teletekst, 25-11-2020) 
 

Vanuit de gemeente 
orige week zondagavond 22 
november overleed zr. Assies 

van de Dorpstraat op de leeftijd van 
88 jaar. Haar gezondheid was al ja-
renlang broos, regelmatig onderging 
ze weer een medische behandeling 
in het ziekenhuis. Waar ze geeste-
lijk nog volop in het leven stond, 
daar raakte ze lichamelijk helemaal 
op. De laatste 1½ jaar zijn voor haar 
door het overlijden van haar dochter 
Ellen en kleindochter Tessa extra 
moeilijk geweest. We hebben afge-
lopen vrijdagmiddag haar leven te-
gen Gods woord aangehouden, en 
haar aansluitend naar haar laatste 
aardse rustplaats gebracht. We wen-
sen al haar geliefden Gods troost en 
kracht toe om met haar lege plaats 
in het leven verder te gaan.  
 

Kerkdienst 
eze zondag treden we de ad-
ventsperiode binnen. Voorbe-

reidende weken op het komende 
Kerstfeest. Maar dit jaar verloopt 
het anders dan in andere jaren. Uit 
het adventsevangelie van Luk. 1 le-
zen we de verzen 5 t/m 25, en den-

ken erover na, welk licht dat op on-
ze huidige tijd werpt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesprek in de kerk 

r staat weer een Gesprek in de 
kerk online. Deze keer 2 predi-

kanten: mijn voorgangster in Hoen-
derloo, Tineke Volgenant uit Ug-
chelen, en bij ons Anne Schiebaan. 

Het gesprek is gemakkelijk via de 
link www.gesprekindekerk.nl te 
vinden; het betreft nr. 13. 
 

De Kerknieuws volgende week 
olgende week zal onze scriba 
een keer de Kerknieuws ma-

ken. Een ieder kan eventuele kopij 
via scriba@pknlieren.nl naar hem 
toezenden. 
 
 
 
 

 

  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/

