
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 32 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 08 november 2020, 16e jaargang, nummer 45 
 

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

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

kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Hennita van der Zee 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 
de bloemen gaan naar zr. van ‘t Landt van de Koningspage 

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

organist: Henk Mulder 
 

Jarig 
omende dinsdag 10 november is br. van 
Asselt van het Verlaat jarig, en komende 

zaterdag 14 november is zr. Diks van de Mo-
lenvaart jarig. We willen als gemeente u bei-
den hiermee van harte feliciteren, en wensen u 
samen met allen, die u dierbaar zijn, een fijne 
verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. 
 

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!  

De nieuwe beamers zullen 10 november a.s. 
geplaatst worden. Deze zondag is het dus nog 
geduld en behelpen; vanaf volgende week 
kunnen we weer vanaf beide zijden van de 
kerk meelezen en -kijken.  

Anke ter Riet, voorzitter College van kerkrentmeesters. 
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Dankdag 2020 
oals vorige week al in de Kerknieuws 
te lezen was, hebben we dit jaar de 

fruitactie van Dankdag anders dan gebrui-
kelijk moeten uitvoeren. Door het corona-
virus waren er dit jaar geen vele inpakkers 
bij elkaar in het HoogePad om heel veel 
fruitbakjes samen te stellen. Maar we heb-
ben wel met een kleine ploeg van beide 
kerken de bewoners van de tehuizen een 
attentie kunnen geven, variërend van een 
kant-en-klaar bakje met geschild fruit tot 
een bos bloemen, zichtbaar op de afdeling 
geplaatst, en nog wat andere varianten. Dit 
symbool van dankbaarheid als een groet 
van de kerk aan deze bewoners. 

Vandaag hebben we voorin de kerk ook 
een symbool van dankbaarheid liggen, de 
hoorn des overvloeds. Mooi door Rina & 
Ans uit de opbrengst van het land, vruchten 
en noten samengesteld. 

U ziet daar ook enveloppen liggen. Dit 
zijn, van de gehele lijst met genoemde na-
men, de Dankdag-attenties, die nog wegge-
bracht moeten worden. We willen u vra-
gen, of u ook iemand een Dankdag-attentie 
brengen wilt; met eventueel een bezoekje 
(als dat gepast en gewenst is). U kunt dan 
na de dienst een envelop ophalen. Alvast 
bedankt! 

De diaconie. 
 

Overleg met de EO 
fgelopen dinsdag heb ik nader overleg 
met de Evangelische omroep gehad. 

Daarin hebben we besloten om het tijdspad 
van opnames te veranderen. Aanvankelijk 
zouden de opnames in december plaatsheb-
ben, maar de omroep wil nu de opnames  
liever in de zomermaanden opnemen. Want 
zij hadden ook de uitzending op TvGelder-
land bekeken, en willen de gesprekken nu 

ook met de invalshoek van ‘kerk in vakan-
tiegebied’ combineren. 

Concreet betekent het, dat we in de 
maand april verder in gesprek gaan, hoe we 
in de zomermaanden opnames maken gaan. 
Daarbij wordt het de bedoeling om 2 aparte 
uitzendingen te maken. De ene vindt in 
onze gemeente plaats, de andere in Hoen-
derloo. 

Ik kom dus op een en ander in de maand 
april nader terug.  
 

Kerknieuws per e-mail 
inds de uitbraak van het coronavirus 
kan een ieder de Kerknieuws elke week 

per e-mail ontvangen. Dat staat ook stan-
daard onder de Kerknieuws. Nu bleek, dat 
onderin een letter van mijn e-mailadres 
ontbrak. Mogelijk zijn er onder ons, die 
wel getracht hebben om zich voor de weke-
lijkse Kerknieuws op te geven, maar geluk-
te het daardoor niet. Daarom nu het goede 
emailadres: APdeGraaf@wxs.nl. Het toe-
zenden van de Kerknieuws geschiedt altijd 
op een wijze, dat e-mailadressen van elkaar 
niet te zien zijn. Bovendien krijg je de 
Kerknieuws op deze digitale wijze per e-
mail eerder dan dat hij op de 
website van de kerk ver-
schijnt. 
 

Kerkdienst 
e kunnen al elders in de Kerknieuws 
lezen, dat dit jaar de aandacht voor 

de dankdag anders dan andere jaren ver-
loopt. Ook in de kerkdienst staan we daar-
bij stil. Als bijbelgedeelte lezen we Luk. 
17:11-19. Als we in ons leven mooie zaken 
meemaken, zijn we daarvoor dan blijvend 
dankbaar, of vergeten we het binnen de 
kortste keren weer? We denken erover na. 
 

 

  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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