
 

Kerknieuws   

(verzonden aan 35 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 13 december 2020, 16e jaargang, nummer 49 
 

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

Zondag 13 december:      10.00 uur: ds. L. Rouendal uit Barneveld, 3e adventszondag 

kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 
de bloemen gaan naar zr. Boon van de Gemzenstraat 

Zondag 20 december:      10.00 uur: dhr. W. van Iperen uit Barneveld, 4e adventszondag 

organist: Willem Kroon 
Donderdag 24 december: 19.00 uur: ds. A.P. de Graaf, Kerstavond, m.m.v. Anke ter Riet 

pianist: Bob Fillekes 
Vrijdag 25 december:      10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, Kerstmorgen, m.m.v. Anke ter Riet 

organist: Hennita Benjamins 
 

Jarig 
fgelopen vrijdag 11 december was zr. Wilbrink van de 
Dorpstraat jarig. Morgen, maandag 14 december, is 

zr. Vogelsang van de Arnhemseweg jarig, en komende 
woensdag 16 december is br. Meuleman van het Mark ja-
rig. We willen u allen samen met uw echtgenoten en alle 
anderen, die u dierbaar zijn, hiermee van harte feliciteren, 
en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 

 

Liturgische schikking 
esaja 65:17-25, Psalm 126, 1 Thessalonicenzen 5:12-24 
& Johannes 3,22-30. In deze lezingen wordt er over Jo-

hannes de Doper, een wegbereider naar een betere toe-
komst, gesproken.  

Het groene mos doet aan groei denken, en groen is de 
kleur van het goede leven. De weg, die men afleggen moet 
om dit goede leven te ervaren, is voor iedereen anders. 

 

Filippus dagboek 2021 
en praktisch en geliefd dagboek, dat al meer dan 
130 jaar lang aan velen bij het bijbel lezen on-

dersteuning biedt. Voor elke dag is er een schriftle-
zing uit de Nieuwe bijbelvertaling, een korte meditatie 
en een lied. 12 Predikanten verzorgen ieder een 

maand lang de tekstuitleg. Veel oudere gemeentele-
den zien ernaar uit om deze nieuwe jaargang weer te 
lezen. 

Wie wil meewerken om enkele dagboekjes te be-
zorgen, eventueel met een bezoekje, wel coronaproof? 
Zondag 13 & 20 december zullen ze in de kerk liggen, 
met naamstickers; de aanwezige diaken kan u verder 
helpen. Bent u niet in de kerk, en wilt u toch graag 
een dagboek bezorgen, neem dan contact met Rina 
(tel. 06-20857358) of Zwanette (tel 06-53749729) op. 

De diaconie. 
 
Kerststukjes 

omende donderdag 17 december en zaterdag 19 
december worden er in de Schuur prachtige 

kerststukjes in verschillende maten en prijzen ver-
kocht. Wees snel erbij, want ... op is op. Wij als 
Schuurmedewerkers vinden het leuk om u daar te ont-
moeten. 

Die zaterdag 19 december sluiten wij om 16.00 
uur, en begint de winterstop. Wij zien u op 04 februari 
in een opgeruimde Schuur graag weer terug. 

 

  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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