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Kerknieuws  

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
                         Zondag 04 juli 2021, 17e jaargang, nummer 25 

 
 

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren: 
 
 
zondag 4 juli 10.00 uur:  da. C. Baas uit Apeldoorn 
 koster & techniek: Jibbe Hertgers 

 organist: Henk Mulder 
 kindernevendienst groep 1 t/m 8 
 1e collecte: Binnenlands Diaconaat, 2e collecte: Kerk 
 De bloemen gaan als groet naar: familie Tinholt, Arnhemseweg 
 
zondag 11 juli 10.00 uur:  ds. J.H. van Osch uit Vaassen 
 kosteres & techniek: Anke ter Riet 
 organist: Willem Kroon 
 

 

Vanuit de gemeente 
fgelopen  woensdag is in zijn slaap overleden 
Hans Kooij  in Arnhem. Twee weken geleden 

vierde hij nog zijn 96e verjaardag. Hij was daarmee 
onze oudste gemeentelid. Aanstaande maandag 
wordt Hans begraven in Winterswijk waar ook zijn 
vrouw ligt begraven. Zijn lijfspreuk was “De Heer 
is mijn Herder”. Zondag zullen wij met het 
gelijkluidend lied hem in de kerkdienst gedenken. 
Wij wensen zijn geliefden, en in het bijzonder zijn 
vriendin Kitty Verkaik, veel sterkte en Gods kracht 
toe om dit verlies te verwerken. 
Het gaat niet goed met Rien van Andel. Zijn 
kinderen hoopten dat hij zijn plekje in Beekbergen 
zou vinden. Eerst in De Vier Dorpen en toen dat 
niet meer ging in Het Zonnehuis. Zijn drang om te 
wandelen was echter een enorme zorg voor zijn 
kinderen. Hij keek niet meer om zich heen en stak 
zonder te kijken straten over. Het Zonnehuis kon 
geen veilige omgeving meer bieden en in overleg 
met de arts is Rien verhuisd naar Hofje 
Wendakker in Heerde. We hopen en bidden dat 
Rien daar wel veilig is en zijn rust zal vinden. 
Afgelopen zondag overleed onverwacht de 
jongste broer van Gert Wikkerink. Twee jaar lang 

hadden de broers elkaar vanwege de 
coronapandamie niet meer gezien. Twee weken 
geleden gingen Gert en zijn dochter Erna voor het 
eerst weer naar hem toe om zijn 84e verjaardag te 
vieren. Hoe bijzonder is dat. We wensen Gert 
sterkte en Gods kracht toe met dit verdrietige 
verlies. 
De gezondheid van Jenneke Tinholt kent en vraagt 
steeds meer zorgen. Ze heeft veel steun aan haar 
man Jan en de kinderen. Als gemeente willen wij 
hen graag een hart onder de riem steken en 
brengen daarom komende zondag de 
bloemengroet namens de gemeente. 
 

Protocol Kerkdiensten 
 teeds meer mensen zijn inmiddels 
gevaccineerd en het aantal besmettingen 

neemt gestaag af. Langzamerhand willen we ook 
in onze kerkdiensten een aantal versoepelingen 
invoeren. 
1. U hoeft zich voor de kerkdienst niet meer aan 

te melden bij de scriba. Wel wordt bij 
binnenkomst  uw naam genoteerd om bij een 
eventuele besmetting de contacten te kunnen 
achterhalen; 
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2. U hoeft geen mondkapje te dragen; 
3. Vóór de preek zingt het zangkoortje de 

liederen vanaf het balkon en na de preek 
zetten we de deuren open en zingt de gehele 
gemeente de liederen mee; 

4. De basisregels blijven wel van kracht: 
- Was en ontsmet uw handen, 
- 1,5 meter afstand van niet-gezinsleden, 
- Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 

 
1e collecte: Binnenlands Diaconaat 

omerpret voor kwetsbare kinderen. Eén op de 
negen kinderen in Nederland groeit op in 

armoede. Dat is een groot probleem. Kerk in Actie 
ondersteunt diaconieën in hun werk voor 
kinderen in armoede met advies en informatie. 
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 
deze kinderen verrassen met een Vakantietas. 
Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de 
vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun 
klasgenootjes op vakantie gaan. Met uw bijdrage 
steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, 
zoals armoedebestrijding bij kinderen.  
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op 
NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren 
o.v.v. Actie Vakantietas. Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/vakantietas 

 Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank!  
Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita 

Koffiedrinken 
 este gemeenteleden, Vandaag, 4 juli, eerste 
zondag van de maand mag het weer: 

gezamenlijk koffiedrinken. We willen dit op 
locatie, Dorpstraat 114, laten plaatsvinden. De 
koffie en de thee met verrassing staan dan klaar 
als het mooi weer is en er heel veel mensen 
komen. Misschien een stoeltje meenemen. Bij 
regen wordt er uitgeweken naar Het Trefpunt. 
Met vriendelijke groet, de diakenen. 
 

Ons Kerkblad 
 omende week verschijnt Ons Kerkblad voor 
de maanden juli en augustus. Kopij kunt u in 

digitale vorm als Word bestand inleveren t/m 4 
juli (vandaag dus) bij Wilma Boot-Diks. E-mail: 
kerkblad@pknlieren.nl. 
U kunt Ons Kerkblad lezen via de website 
www.pknlieren.nl en u kunt ook een digitale 
versie toegezonden krijgen door even een mailtje 
naar de scriba te sturen, scriba@pknlieren.nl.  

 
 

Ik wil zingen heel de dag 
Ook terwijl het soms niet mag 

Zonder zingen is mijn leven grauw 
Gewoon omdat ik zo van zingen hou 

 
Heb ik verdriet of ben ik blij 

Ik zing overal bij 
Zelfs al heb ik pijn 

Ik vind zingen gewoon fijn 
L. Violet 

 
 
Kerknieuws 

 e volgende kerknieuws wordt weer door onze 
predikant verzorgd. Kopij kan worden 

verstuurd naar APdeGraaf@wxs.nl 
 

 scriba Martien Hertgers
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