
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 43 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 16 mei 2021, 17e jaargang, nummer 19 
 

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

Zondag 16 mei: 10.00 uur: ds. J. Kappers uit Apeldoorn 

kosteres & techniek: Wilma Boot 
pianist: Bob Fillekes 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. van Beek van de Wolterbeeklaan 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 23 mei: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, Pinksteren 
organist: Hennita Benjamins 

 

Jarig 
omende zaterdag 22 mei is zr. van ’t Landt van de 
Koningspage jarig. We willen als gemeente u hiermee 

van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar toe. 
 

Collecte van Hemelvaartsdag 
et Offin Children’s Centre in Offinsu in Ghana is 
sinds 2005 een project, dat door de diaconie onder-

steund wordt. Het kindercentrum, een niet-overheidsorga-
nisatie, wil wezen en kwetsbare kinderen in de districten 
Offinso en daarbuiten een standaardhuis bieden. Het cen-
trum geeft aan deze behoeftige kinderen onderwijs en ge-
zondheidszorg, Het bereidt de kinderen met goed onder-
wijs op een hernieuwde integratie in de Ghanese gemeen-
schap voor. 

Ook in Ghana heerst het coronavirus. Hierdoor zijn de 
extra inkomsten voor opvang van externe kinderen wegge-
vallen. Maak uw gift via NL05RABO0306001888 t.n.v. 
Diaconie PG Lieren o.v.v. Offin Children Ghana over. Van 
harte aanbevolen.    
  

Collecte van deze zondag 
ten is een 1e levensbehoefte. Soms echter is een inko-
men te laag om voldoende gezonde boodschappen te 

doen. De Voedselbank zorgt ervoor, dat iedereen, met ge-
vulde maag, verder kan. Als gevolg van de COVID-19 crisis 
hebben de laatste weken meer klanten zich bij de Voed-
selbank gemeld. We willen iedereen volwaardige, voedza-
me pakketten aanbieden kunnen. Basisproducten, zoals 

rijst en pasta, moeten we soms zelf aanschaffen. Wilt u ons 
daarin helpen? De voedselbanken in Nederland zorgen 
ervoor, dat ruim 33.000 gezinnen een gezonde maaltijd op 
tafel zetten kunnen. In ons land wonen zo’n 1.300.000 
mensen rond de armoedegrens. We bereiken dus nog geen 
5%. Wij willen structureel 20% van de armsten in hun we-
kelijkse boodschappen voorzien. Daarbij zoeken we niet 
naar zomaar voedsel, maar naar gezonde voeding; we stre-
ven ernaar, dat ons wekelijkse pakket van ongeveer 20 pro-
ducten gevarieerd is, en aan de richtlijnen van de ‘schijf 
van vijf’ voldoet. 

Maak uw gift via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaco-
nie PG Lieren o.v.v. Voedselbank over. Kijk voor meer in-
formatie op www.voedselbank-apeldoorn.nl. Helpt u mee 
om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt voor 
uw steun! Namens de diaconie: 

Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja. 
 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad weer. Kopij hier-
voor kan t/m komende zaterdag 22 mei nog bij Wilma 

Boot (kerkblad@pknlieren.nl) ingeleverd worden. 
 

Vanuit de gemeente 
omende vrijdag 21 mei zal Wilma van Beek van de 
Wolterbeeklaan een medische ingreep in het Gelre 

ziekenhuis ondergaan. We wensen haar daarbij sterkte toe, 
en hopen met haar en haar man mee, dat het allemaal naar 
wens verlopen zal. 
 

  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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