
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 43 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 25 juli 2021, 17e jaargang, nummer 28 
 

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

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

koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Hennita Benjamins 
kindernevendienst: groep 1 t/m 8 
1e collecte: ZOA, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Dijk van het Myrtillushof 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 02 augustus: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
pianist: Bob Fillekes 

 

De 1e collecte van vandaag 
OA ondersteunt mensen, die onder oorlo-
gen of natuurgeweld lijden. Ze bieden 

noodhulp, en helpen bij het weer opbouwen 
van een bestaan, zodat ze in vrede een waar-
dig leven in hun gemeenschappen leiden kun-
nen. Wereldwijd zijn 79.500.000 mensen op 
de vlucht, op zoek naar een veilige plek. In 
deze moeilijke periode willen wij naast men-
sen staan. Helpen ongeacht ras, geslacht, af-
komst, geloof of leeftijd. In crisisgebieden 
bieden ze noodhulp, maar waar mogelijk richt 
men zich op de wederopbouw en het herstel 
van de samenleving. Tijdens de wederopbouw 
werkt men met de lokale bevolking samen, 
gericht op blijvend en duurzame verandering. 
Zo dragen ze aan tekenen van hoop in een ge-
broken wereld bij. Geef in de collecte of maak 
uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. 
Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 
o.v.v. collecte ZOA. Meer informatie: www.-
zoa.nl. 
 

De Huiskamer 
en paar jaar geleden is binnen onze kerk 
de Huiskamer opgericht. Elke woensdag-

morgen het gehele jaar door was er de moge-
lijkheid om elkaar in het Trefpunt voor een 
praatje of een spelletje te ontmoeten. Er kwa-
men allerlei mensen op af, zowel gemeentele-
den als anderen uit de dorpen. 

Helaas kwam door het coronavirus dit we-
kelijks samenkomen vorig jaar tot een tijdelijk 
einde. Maar wel met de belofte om na het co-
ronavirus weer op te starten. De gevolgen van 
het virus waren helaas langduriger dan aan-
vankelijk vermoed. Maar inmiddels zijn velen 
gevaccineerd. Daardoor is het weer verant-
woord om opnieuw op te starten. Komende 
woensdag 28 juli is het zover. En vanwege de 
lange onderbreking met een extra verrassing. 
Meer hierover is op de andere kant van deze 
Kerknieuws te lezen. Iedereen is hierbij van 
harte uitgenodigd! 

 

  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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