
Kerknieuws  

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
                         Zondag 13 juni 2021, 17e jaargang, nummer 23 

 
 

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren: 
 
 
Zondag 13 juni 10.00 uur:  ds. S. Muller uit Apeldoorn 
 Kosteres & techniek: Anke ter Riet 

 organist: Henk Mulder 
 kindernevendienst groep 1 t/m 8 
 1e collecte: Missionair werk, 2e collecte: Kerk 
 De bloemen gaan als groet naar: familie Bulthuis, Lierdererf 
 
Zondag 20 juni 10.00 uur:  ds. G. de Ruiter uit Aalsmeer 
 Kosteres & techniek: Wilma Boot 
 organist: Hennita Benjamins 
 
 

 
 

Jarigen 
omende week twee jarigen in ons midden: br. 
Bob Fillekes, Vlinderstraat,  viert woensdag 16 

juni zijn verjaardag en br. Joop Kooij uit Arnhem 
bereikt donderdag 17 juni de respectabele leeftijd 
van 96 jaar. Beide heren van harte gefeliciteerd en 
wij wensen u Gods zegen toe in het komend 
levensjaar. 
 

Vanuit de gemeente 
ia via hoorde ik dat Hennie Bulthuis in het 
ziekenhuis heeft gelegen. Inmiddels is zij 

weer thuis om aan te sterken. Wij wensen haar 
van harte beterschap toe en brengen zondag de 
bloemen als groet namens de gemeente.  
Na een weekje vakantie kwamen Els en Cor Hania 
weer thuis. Cor voelde zich niet fit en ging naar de 
huisarts, die hem doorverwees naar de 
cardioloog.  Cor ligt nog steeds in het ziekenhuis 
en moet komende week door de scan. We hopen 
en bidden dat het allemaal mee zal vallen. We 
wensen Cor van harte beterschap toe. 
 

1e collecte 
e collecte van vandaag: Missionair 
werk: Dorpskerken willen van betekenis 

zijn.  
Zondag is de landelijke collecte voor de 
Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning 
van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, 
minder financiële middelen en het moeten sluiten 
van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk 
van en voor het dorp te zijn. Binnen de 
dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
helpen dorpskerken elkaar om als 
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven 
voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse 
Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen 
van ervaringen en organiseert 
regiobijeenkomsten rond kerk- en 
leefbaarheidsvraagstukken.   
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/collecte en 
www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging. 
Maak uw gift over via NL05RABO0306001888 
t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v.  Dorpskerken 
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http://www.kerkinactie.nl/collecte
http://www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging


Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Bedankt voor uw steun! Namens de 

diaconie, 
Tineke, Rina & Hennita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerknieuws 
 e volgende kerknieuws wordt ook door mij 
verzorgd en is een tweewekelijkse versie. Dus 

ook kopij aanleveren voor een periode van twee 
weken. Kopij kan worden verstuurd naar 
scriba@pknlieren.nl. 
 

 scriba Martien Hertgers 

 

 

 

 
 

Een vrolijk hart 

Een vrolijk hart bevordert gezondheid 

Het kan zeker een goed gevoel geven 

En zoals het in de Bijbel staat geschreven 

Is het als een voortdurende maaltijd. 

 

Een vrolijk hart, wie kan ons dat geven? 

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn 

Veel mensen lijden onder ziekte en pijn 

En worden door zorgen voortgedreven. 

 

Een vrolijk hart is een gave van God 

Hij wil dat we blij zijn in ons bestaan 

Dat we met vreugde onze wegen gaan 

En altijd willen leven naar Zijn gebod. 

 

Moge God eenieder die blijdschap geven 

Want een lachend gezicht verblijdt het hart 

En vermindert somberheid, pijn en smart 

Waardoor we meer vreugde mogen beleven. 

( uit spreuken) 

 

Fedde Nicola 

 

 

 
De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl  p te geven. 
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