
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 43 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 30 mei 2021, 17e jaargang, nummer 21 
 

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

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

koster & techniek: Jibbe Hertgers 
organist: Henk Mulder 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Hertgers van de Wilmalaan 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 06 juni: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
organist: Hennita Benjamins 

 

Jarig 
omende vrijdag 04 juni is br. Wikkerink van 
de Lierderstraat jarig. We willen als ge-

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

Koffiedrinken na de dienst 
et is al een tijdje geleden aangekondigd: als 
de kerkdiensten weer opstarten, en het weer 

mooi is, dan houden we een keer de mogelijkheid 
om buiten een kopje koffie of thee te drinken, en 
zo weer eens op een veilige manier elkaar te ont-
moeten en te spreken. Al meteen vanaf het begin 
van de kerkdiensten bleven velen na de dienst 
buiten nog even een praatje staan maken, maar 
het was steeds te koud om dat langere tijd te doen, 
en afgelopen zondag begon het zelfs te regenen. 

Deze zondag is het echter allemaal anders. Het 
belooft een prachtig weekeinde met temperaturen 
van boven de 20 graden te worden. Om die reden 
zal deze zondag na de kerkdienst er wel de moge-
lijkheid zijn om samen wat te drinken. Er zullen 
tafels met stoelen buiten bij het Trefpunt staan. 
Om het feestelijke extra te onderstrepen zal er wat 

lekkers bij de koffie getrakteerd worden. Uiter-
aard houden we ons daarbij aan de passende coro-
naregels. We hopen velen van u op deze wijze te 
ontmoeten! 
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woens-
dagavond 02 juni a.s. om 19.30 uur. 

 

Vanuit de gemeente 
e bloemen van de gemeente gaan van-
daag naar onze scriba Martien Hertgers 

van de Wilmalaan. Sinds enige tijd is zijn 
nierdialyse helaas thuis niet meer mogelijk, 
waardoor dat nu 3x per week in het Gelre zie-
kenhuis plaatvinden moet. Dat legt een heel 
beslag op zijn dagelijkse leven. We hopen met 
hem en zijn vrouw mee, dat binnen afzienbare 
tijd een donornier voor hem beschikbaar 
komt. 
 

 

  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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