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Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren: 
 
 
Zondag 6 december 10.00 uur:  dhr. G. Timmer 
 Kosteres & techniek: Anke ter Riet 

 organist: Hennita Benjamins 
 kindernevendienst groep 1 t/m 8: Annet Wiersinga 
 1e collecte: Kinderen in de knel, 2e collecte: Kerk 
 De bloemen gaan als groet naar: mw. A. Lemans, Achterstekerkweg 

 
Zondag 13 december 10.00 uur:  da. L. Rouendal uit Barneveld 
 Kosteres & techniek: Wilma Boot 
 organist: Henk Mulder 
 

 
In memoriam 

n de nacht van 2 december is in zijn woning in 
Dieren plotseling overleden broeder Jan Willem 

Willemsen. Hij mocht 92 jaar worden. Het zal zo’n 15 
jaar geleden zijn, dat hij met zijn vrouw en hun zoon 
Gerard overkwam van de kerk in Dieren. Ze hadden 
een vaste plek in de kerk in Lieren, links vooraan op de 
tweede rij. Hij, als sterke vader, ondersteunde Gerard, 
die erg hulpbehoevend is.  
Bijna 11 jaar geleden overleed zijn vrouw. We hebben 
gezien hoe hij daarna lichamelijk achteruit ging en 
uiteindelijk niet meer met eigen auto hier komen kon. 
Dankzij de families Bak en van Egmond kon hij toch 
nog lange tijd geregeld in ons midden zijn, tot ook dat 
niet meer kon. 
Maandag zal hij in Dieren bij zijn vrouw begraven 
worden. De overdenking daarbij is uit Psalm 23: 
“Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis…..” 
Jan Willem Willemsen zal in onze herinnering blijven 
als iemand wars van moderniteiten, recht in het geloof 
en zorgzaam voor Gerard. 
 

Vanuit de gemeente 
inie Lemans is vorige week donderdag 
geopereerd en heeft een nieuw (linker)knie 

gekregen. Ze is inmiddels weer thuis en het gaat naar 
omstandigheden goed met haar. Om  de moed er in te  
 

houden, brengen we haar vandaag namens de 
gemeente de bloemengroet. 
In de afgelopen weken heeft Henk Hage, partner van 
Femmy Hoets, een geslaagde operatie ondergaan aan 
zijn beide ogen vanwege staar. Met een heldere blik 
kijkt hij weer de wereld in. Het is bovendien dubbel 
feest voor hem want gisteren, 5 december, vierde hij 
zijn verjaardag. 
Komende  week, maandag 7 december, is Cees 
Griesdoorn van de Lage Bergweg jarig.  
Namens de gemeente: beide heren van harte 
gefeliciteerd en Gods heil en zegen toegewenst in 
jullie nieuwe levensjaar.  
 

1e collecte 6 december 
e collecte van vandaag – Kinderen betrekken bij 
diaconaat (Kinderen in de Knel). 

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te 
blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen 
maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er 
wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige 
situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen 
zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. 
Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld 
over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij 
laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe wij 
daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de 
projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. 
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LiLieren - Beekbergen 



Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow 
creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke 
kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, 
op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. 
Hiermee worden kinderen al op jonge leeftijd 
enthousiast gemaakt voor (wereld)diaconaat!  
De diaconie. 

 
Liturgisch bloemschikken 

esaja 40,1-11; Psalm 80,1-8; 2Petrus 3,8-18; 
Johannes 1,19-28. 

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe 

aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De 

gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het 

gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de 

bloemen van de Helleborus niger). De gerechtigheid 

wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de 

kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. 

De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk 

is aan de schaal. 

 

 
Rectificatie kerkblad 

n het kerkblad van december staat bij kerkdiensten 
vermeld dat 13 december het Heilig Avondmaal zal 

plaatsvinden. Dit is niet juist. In verband met Corona 
heeft de kerkenraad besloten voorlopig geen Heilig 
Avondmaal te vieren. 

 
Kerkenraadsvergadering 

 oensdag, 9 december, vergadert de kerkenraad 
in Het Trefpunt. Aanvang 19.30 uur. 

 
Kerknieuws 

 e volgende kerknieuws wordt weer verzorgd door 
ds. A.P. de Graaf. Eventuele kopij kan worden 

verstuurd naar apdegraaf@wxs.nl 
 

 scriba Martien Hertgers 

 

Adventslied  (Alianna Dijkstra) 
 

Advent is verwachten 

met hopen bekleed 

is licht in de nachten 
van God die ons nooit vergeet 

 
Wanneer hij in de tempel staat 

is het een engel die daar praat 

Zacharias je krijgt een zoon 

't wordt een bijzondere persoon 

Geloof je 't niet? Dit is het teken 

je zal tot die dag niet meer spreken 
 

Advent is verwachten... 
 

'Gegroet Maria' hoorde zij 

Gabriël kwam dichterbij 

Wees maar niet bang, je krijgt een zoon 

Hij neemt plaats op Davids troon 

Maria zei: ik zal God eren 

ik wil de weg gaan van de Here 
 

Advent is verwachten... 
 

Elisabeth hield het niet uit 

Gezegend ben je! riep ze luid 

Maria zei: ik loof de Heer 

zijn minste dienaar krijgt de eer 

wie honger heeft geeft hij te eten 

God is zijn kinderen niet vergeten 
 

Advent is verwachten... 
 

Wat waren alle mensen blij! 

een zoon, maar o hoe heette hij 

'Johannes' schreef zijn vader neer 

zijn tong kwam los, hij prees de Heer 

en liet aan alle mensen weten 

God is zijn kinderen niet vergeten 
 

Advent is verwachten... 

Advent is verwachten.. 

 

 
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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