
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 43 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 18 juli 2021, 17e jaargang, nummer 27 
 

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

Zondag 18 juli: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 

koster & techniek: Theo Hertog 
pianist: Bob Fillekes 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Tornij van de Meester van der Kampweg 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 25 juli: 10.00 uur: ds. G. de Ruiter uit Aalsmeer 
organist: Hennita Benjamins 

 

Jarig 
omende dinsdag 20 juli is zr. Tornij van de 
Meester van der Kampweg jarig, en de dag 

erop, woensdag 21 juli, is zr. Dijk van het Myr-
tillushof jarig. We willen als gemeente u beiden 
hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen 
met allen, die u dierbaar zijn, een fijne dag en 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
inderen en jongeren hebben een plek in de 
kerk. Onderzoek en ervaring laten zien, dat 

kerken, die dit serieus nemen, op jongeren en jon-
ge gezinnen aantrekkingskracht hebben. Of dit nu 
in een traditionele of in een vernieuwende omge-
ving is. Jong protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse kerk, ontwikkelt materialen, 
waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de 
kerk tot een plek maken kunnen, waar jongeren 
zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun 
aanwezigheid en talenten impact hebben. Steun 
het jeugdwerk, en geef aan de collecte, of maak 

uw bijdrage op Diaconie Prot. Gem. Lieren-
Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Col-
lecte Jong protestant over. Meer informatie op 
kerkinactie.nl/collecte en jongprotestant.nl/thuis-
plek. 
 

Vanuit de gemeente 
e uitslagen van de onderzoeken van zr. Tin-
holt van de Arnhemseweg in het Gelre zie-

kenhuis waren helaas niet goed. Dat is een hele 
slag voor haar en haar man. Onduidelijk is nog, 
hoe het nu verder gaan zal. We wensen hun Gods 
steun en kracht in deze niet gemakkelijke tijd toe. 
 

Kerkdienst 
ndanks de beperkingen, die het coronavirus 
het afgelopen 1½ jaar gebracht heeft, leven 

we al lange tijd in grote welvaart. Kunnen we 
daarmee goed omgaan? Aan de hand van Pred. 
5:9-19 & Luk. 18:18-27 laten we daarover onze 
gedachten gaan. 
 

  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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