
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 43 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 06 juni 2021, 17e jaargang, nummer 22 
 

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

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

koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Hennita Benjamins 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Schoterman van de Schotensweg 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 13 juni: 10.00 uur: ds. S.H. Muller uit Epe 
organist: Henk Mulder 

 

Jarig 
omende dinsdag 08 juni is zr. van Gelder 
van de Dominee van Krevelenweg jarig. We 

willen als gemeente u hiermee van harte felicite-
ren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe le-
vensjaar toe. 
 

In mijn hart 
 

Mijn God, 
ik hoef niet naar de hemel te klimmen 
om met U te spreken, 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
Ik moet mijn stem niet verheffen 
om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, 
Gij hoort mij reeds, 
want Gij zijt in mij, 
ik draag U in mijn hart. 
Om U te zoeken 
heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, 
in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 

 
(Naar uitspraken van Theresia van Avila (1515-1582) 

 

Aanpassing van de coronaregels 
ijdens de kerkenraadsvergadering van afge-
lopen woensdag 02 juni is het beleid met be-

trekking tot de huidige coronaregels in onze kerk 
besproken. Veel van onze gemeenteleden zijn in-
middels volledig gevaccineerd, of hebben een 1e 
vaccinatie ontvangen. Ook daalt het aantal be-
smettingen en ziekenhuisopnames momenteel ge-
lukkig gestaag. Het lijkt erop, dat we op de goede 
weg zijn, en de pandemie onder controle krijgen.  

De PKN heeft nieuwe adviezen gepubliceerd, 
die vanaf zaterdag 05 juni gelden. Er mogen meer 
aanwezigen (60) in de kerkdiensten zijn, en er 
mag gedurende een beperkte tijd op ‘praatniveau’ 
gezongen worden. De kerkenraad heeft daarom 
besloten om vanaf deze zondag in ons kerkje ma-
ximaal 50 personen toe te laten. Vooraf reserve-
ren is gewenst, maar niet meer verplicht: u kunt 
ook naar de kerk komen zonder gereserveerd te 
hebben. In de kerk hanteren we nog wel de 
coronamaatregelen. U ontsmet uw handen bij bin-
nenkomst, draagt een mondkapje, zolang u in be-
weging bent, en de 1½ meter wordt gehandhaafd. 
Er is een coördinator aanwezig, die met name na 
de dienst het uitgaan uit de kerk begeleidt.  

Vanaf komende zondag zingen we het slotlied 
en het ‘Amen’ na de zegen weer met elkaar. Nog 
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niet ‘uit volle borst’, maar wel met een blij hart. 
Als alles goed blijft gaan, zullen we het aantal te 
zingen liederen steeds iets verder uitbreiden.  

Anke ter Riet, voorzitter College van kerkrentmeesters. 

 

Uitgangscollectes met afzonderlijke schalen 
raag maken wij u op het volgende attent: om 
uw bijdrage zelf afzonderlijk aan het collec-

tedoel en de kerk geven te kunnen, staan er nu 2 
aparte schalen bij de uitgang. De verdeling bij de 
eerdere gezamenlijke inzameling betrof ⅔ voor 
het collectedoel en ⅓ voor de kerk. Uiteraard kunt 
u uw bijdragen eveneens, onder vermelding van 
het collectedoel, op rekeningnummer van de dia-
conie, t.w. NL05RABO0306001888 en de kerk, 
t.w. NL12RABO03060 00016, overmaken.  
 

De 1e collecte van vandaag 
oeders zijn de ruggengraat van de Oegan-
dese samenleving, maar armoede, ziekte en 

huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het ja-
renlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger 
van de Heer laat nog steeds littekens bij ontwrich-
te gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oe-
ganda na. Moeders hebben moeite om hun kinde-
ren van eten te voorzien, en naar school te laten 
gaan.   

De vrouwenvereniging Mothers union van de 
Orthodoxe kerk begeleidt deze vrouwen om hun 
grootste uitdagingen te overwinnen. Samen wer-
ken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: ‘De 
zorg voor mijn 8 (klein)kinderen valt me zwaar. 
Nu ik meer over hygiëne weet, hebben ze minder 
last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden 
voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond 
voedsel, en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid 
van een spaargroep. Mijn man en ik kregen rela-
tietherapie.’ Zo worden kwetsbare gezinnen in 
Noord-Oeganda sterker. Met deze collecte steunt 
u via KerkinActie het werk van de Mothers Union 
in Oeganda. Van harte aanbevolen! 

Geef aan de collecte, of maak uw gift via 
NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lie-
ren o.v.v. Vrouwen Oeganda over. 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. 

 

Vanuit de gemeente 
fgelopen dinsdag 01 juni heeft Evert Scho-
terman van de Schotensweg een operatie on-

dergaan. Deze is goed verlopen, en de dag erop 
kon hij weer naar huis terugkeren. We zijn dank-
baar met hem en zijn vrouw Dinet, dat het alle-
maal naar wens verlopen is, en we hopen met hen 
mee, dat de klachten nu verholpen zijn. 
 

Kerkdienst 
oor deze zondag stond het avondmaal vieren 
op het rooster, maar dat doen we deze zon-

dag nog niet. Het ligt in de bedoeling om het de 
volgende keer, op zondag 22 augustus, wel te 
vieren (uiteraard onvoorziene coronavirusontwik-
kelingen daargelaten). Deze morgen lezen we 
Mark. 3:7-12. Velen komen op de bijzondere te-
kenen van de Here Jezus af. Daarop reageren de 
mensen heel wisselend. De Here Jezus is met alle 
reacties niet even blij. We denken erover na, 
waarom dat zo is, en wat we ervan leren kunnen. 

Zoals we in deze Kerknieuws al lezen kunnen, 
heeft de landelijke kerk in de lijn van de maat-
schappelijke ontwikkelingen verdere versoepelin-
gen aangekondigd. We gaan de komende tijd 
langzaam aan verder naar de kerkdiensten van 
voorheen terug. We beginnen vanaf deze zondag 
in ieder geval met het slotlied te zingen, en deze 
1e keer is dan heel geschikt om lied 416 Ga met 
God, en Hij zal met je zijn te zingen. Met de uit-
breiding van het aantal aanwezigen hopen we 
steeds meer naar het 
vertrouwde van voor-
heen terug te keren. Een 
ieder is van harte uitge-
nodigd om het samen 
mee te vieren. 
 

Kerknieuwsen van de komende weken 
e komende periode zal onze scriba Martien 
Hertgers de Kerknieuwsen maken, waarbij 

de Kerknieuws van zondag 20 juni een dubbel-
nummer zijn zal. Wil een ieder met eventuele ko-
pij hiermee de komende weken rekening houden? 
  

 

  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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