LiLieren - Beekbergen

Kerknieuws
Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen
Zondag 20 en 27 juni 2021, 17e jaargang, nummer 24

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

Zondag 20 juni 10.00 uur:

ds. G. de Ruiter uit Aalsmeer
Kosteres & techniek: Wilma Boot
organist: Hennita Benjamins
kindernevendienst groep 1 t/m 8
1e collecte: Noodhulp, 2e collecte: Kerk
De bloemen gaan naar: br. Hania, Willem Kolffweg

Zondag 27 juni 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. C. Hertgers-Stok, Dorpstraat

Zondag 4 juli 10.00 uur:

ds. C. Baas uit Apeldoorn
Koster & techniek: Jibbe Hertgers
organist: Henk Mulder

Vanuit de gemeente

V

orige week schreef ik dat br. Cor Hania was
opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen
donderdag kwam hij weer thuis. Cor heeft energie
voor tien en voelt zich goed, aldus Els. Wat er precies
aan de hand is geweest, is (nog) niet duidelijk. We
feliciteren Cor met deze positieve uitkomst en
brengen hem vandaag namens ons allen de
bloemengroet.

Jarigen

K

omende periode twee jarigen. Vrijdag 25 juni is br.
Rien van Andel in het Zonnehuis jarig en
woensdag 30 juni viert zr. Corrie Hertgers van de
Dorpstraat haar verjaardag. We wensen beiden een
mooie verjaardag toe en Gods Zegen in het komend
levensjaar. Namens de gemeente zullen we volgende
week zondag Corrie de bloemengroet gaan brengen.

1e collecte 20 juni: Noodhulp

I

n Griekenland komen dagelijks vele vluchtelingen
aan, op zoek naar veiligheid en een betere
toekomst. Onder
hen ook duizenden
kinderen.
Ze
komen terecht in
onveilige kampen
met
gammele
tenten. Er is gebrek
aan
schoon
drinkwater,
medicijnen
en
sanitaire
voorzieningen. Het
ergste is misschien
wel
de
uitzichtloosheid,
het
jarenlange
onzekere wachten.
Kerk
in
Actie

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

gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter
leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg
en onderwijs, proberen hen op een betere plek te
krijgen en pleiten er bij de overheid voor meer van hen
in Nederland op te nemen. Ook investeren we in de
landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit
belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang van
gestrande vluchtelingen. Doet u mee?

1e collecte 27 juni: Diaconie eigen werk

D

e diaconie verzorgt in het kader van eigen werk
onder meer bemoedigingsacties, activiteiten ten
behoeve van de 40 dagentijd, ZWO-acties, de
Paaskaarsen in de kerk, doopkaarsen, brood voor de
viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-uitje
of aangepaste actie, de fruitactie in het najaar,

rekening houdend met minimaal 2 meter afstand.
Heeft u zin om een keer (of vaker) mee te zingen? Geef
dit dan aan Anke ter Riet door via a.ter.riet@planet.nl
of telefoon 06 51 19 27 41. Het gaat er niet om dat het
professioneel klinkt, maar wel enthousiast en blij.
We hopen natuurlijk dat binnen enkele weken weer
meer liederen door de gemeente mogen worden
gezongen en dat dit maar tijdelijk is. Maar hoe fijn is
het om je eigen stem weer eens in de kerk te horen en
de gemeente echte zang te laten ervaren, in plaats van
Youtube of alleen een orgel/piano. Dat doet trouwens
niets af aan de inzet van onze pianist en organisten. Zij
hebben prachtig gespeeld en met hun spel de teksten
van de liederen vertolkt!
Anke ter Riet

Kerknieuws

D

e volgende kerknieuws wordt ook door mij
verzorgd en is weer voor één week. Kopij kan
worden verstuurd naar scriba@pknlieren.nl.

 scriba Martien Hertgers

dagboekjes
met
boekenlegger
en
ons
sponsorkind. Wilt
u
onze
werkzaamheden
ondersteunen? Uw gift kunt u overmaken op
bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. LierenBeekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie
eigen werk. Hartelijk dank namens de Diaconie:
Rina, Tineke & Hennita.

Meezingen?

W

e gaan weer langzaam terug naar normaal.
Sinds twee weken zingen we gelukkig met de
hele gemeente het slotlied en het Amen na de zegen
(weliswaar op ‘praatniveau’). Afgelopen zondag
hebben we de volgende stap gezet. Het zanggroepje
heeft vanaf de galerij een tweetal liederen uit de
liturgie ‘live’ gezongen in de kerk. Uit de reacties van
de gemeenteleden bleek dat iedereen dit zeer heeft
gewaardeerd. Daar gaan we dus mee door. Dat
kunnen we niet elke week van het zanggroepje
verlangen en dat is ook niet de bedoeling. Het zou fijn
zijn als ook een paar gemeenteleden vanaf de galerij
de liederen meezingen. We doen alleen de bekende
liederen, zodat we niet uitgebreid hoeven te oefenen.
Er kunnen maximaal 5 zangers boven aanwezig zijn,
De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven.

