
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 43 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 23 mei 2021, 17e jaargang, nummer 20 
 

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

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

koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Hennita Benjamins 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Hoets van het Kanaal zuid 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 30 mei: 10.00 uur: ds. G. Bikker uit Harderwijk 
organist: Henk Mulder 

 

Jarig 
omende dinsdag 25 mei is zr. 
Hoets van het Kanaal zuid jarig, en 

komende zaterdag 29 mei is br. Vrieze-
kolk van de Koningspage jarig. We wil-
len als gemeente u beiden hiermee van 
harte feliciteren, en wensen u samen met 
allen, die u dierbaar zijn, Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Jaarrekeningen 2020 afgerond 
e kerkenraad heeft de jaarrekenin-
gen 2020 van het College van kerk-

rentmeesters en het College van diake-
nen op 28 april besproken. Inmiddels is 
ook de kascontrole afgerond. Evenals 
vorig jaar lukt het niet om de rekeningen 
op een gemeentezondag te bespreken, en 
daarom wordt dezelfde procedure als 
vorig jaar gevolgd. 

De jaarrekening Kerk sluit met een 
klein plusje van € 350,- ( € - 4.500,- be-

groot). De opbrengsten uit vrijwillige 
bijdragen en collecten (minder diensten 
vanwege corona) waren lager dan be-
groot, maar dit werd door de post Giften 
ruimschoots goedgemaakt. Per saldo 
kwamen de baten op begroting uit. De 
kosten waren bijna € 5.000,- lager dan 
begroot. Minder kosten kerkdiensten en 
activiteiten door de coronacrisis en min-
der kosten beheer, omdat we het maan-
delijks kerkblad nu vooral digitaal ver-
zenden. 

Op de balans staan een aantal wijzi-
gingen. Conform de richtlijn van de PKN 
staat de pastorie nu op de balans op ba-
sis van de WOZ-waarde. Het Oikocredit  
(€ 28.000,-) is vrijgevallen. De reparatie 
van de dakgoot van de toren is deels (€ 
2.200,-) ten laste van de voorziening 
groot onderhoud gebracht, en er is bijna 
€ 8.700,- VVB 2021 vooruit ontvangen. 
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De jaarrekening van de diaconie sluit 
met een min van € 417,- (€ - 600,- be-
groot).  

Een verkort overzicht van de balansen 
en de exploitatierekeningen wordt u op 
verzoek door Jaap Hertgers (j.hertgers-
@chello.nl) toegestuurd, en u kunt ook 
voor vragen bij hem terecht. 

Jaap, dank voor je werk als adminis-
trateur; Dirk Kamminga, dank voor je 
werk als penningmeester. 

De kerkenraad hoopt de jaarrekening 
op 2 juni ondertekenen te kunnen. 

Jan Jansen. 
 

Als ik niet meer ...  
  

Als ik niet meer goed kan lopen,  
geef je mij dan jouw arm?  
Als ik niet meer op verbetering durf te 
hopen,  
maak jij mijn koude hart dan warm?  
Als ik stil sta op deze aarde,  
die maar jakkert en maar jaagt,  
geef jij mijn leven dan weer wat 
waarde,  
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?  
Als ik schreeuw en huil van binnen,  
laat jij mij dan niet alleen?  
Wil jij dan iets voor mij verzinnen,  
draag jij mij door die moeite heen?  
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,   
als in de diepte van het leven,  
liefde niet alleen met woorden wordt 
gezegd,  
maar daadwerkelijk aan de ander 
wordt gegeven.  

  

Addy Oostdijk. 
 

Collecte van vandaag 
n Egypte hebben veel christelijke ge-
zinnen geen geld voor een eigen 

bijbel. Het Egyptisch bijbelgenootschap 
deelt daarom in het kader van de jaar-
lijkse bijbelcompetitie voor kinderen 
losse bijbelboeken uit. Samen met hun 
ouders lezen de kinderen een bijbelboek, 
beantwoorden vragen, en maken een op-
dracht. Tijdens een groot festival op ver-
schillende plekken in Egypte wordt de 
competitie met een wedstrijd over wat 
de kinderen thuis geleerd hebben, afge-
sloten. De winnaars krijgen een prijs, 
bijv. een geïllustreerde bijbel.   

Met uw bijdrage steunt u het zen-
dingswerk van KerkinActie in Egypte en 
wereldwijd. Maak uw gift over via 
NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie 
PG Lieren o.v.v. Collecte Pinksterzen-
ding. Kijk voor meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/. Helpt u mee om 
deze collecte tot een succes te maken? 
Bedankt voor uw steun! Namens de 
diaconie, 
Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja. 

 

Kerkdienst 
e mogen het feest van Pinksteren 
vieren. Het feest van de uitstor-

ting van de Heilige Geest. Het werk van 
de kerk in de wereld wordt door God 
Zelf in Zijn Heilige Geest begeleid en 
gezegend. Uiteraard lezen we het Pink-
sterevangelie uit Hand. 2, waarin we van 
bijzondere natuurverschijnselen horen, 
die het gebeuren bege-
leiden. We denken na 
over de vraag, welke 
betekenis dat allemaal 
heeft. 
 

 

  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. 

I 

W 


