
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 45 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 15 augustus 2021, 17e jaargang, nummer 31 
 

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

Zondag 15 augustus: 10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten 

koster & techniek: Jibbe Hertgers 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Schaafsma van de Wolterbeeklaan 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 22 augustus: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, maaltijd van de Heer 
organist: Henk Mulder 

 

Jarig 
omende dinsdag 17 augustus is br. Hertgers 
van de Dorpstraat 136 jarig, en komende 

vrijdag 20 augustus is br. Schaafsma van de Wol-
terbeeklaan jarig. We wensen als gemeente u bei-
den met allen, die u dierbaar zijn, een fijne ver-
jaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
eel christenen in Pakistan voelen zich kwets-
baar en onzeker. Zij vormen een minderheid, 

en behoren tot de laagste klasse, de armste bevol-
kingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien 
weinig kennis over het christelijk geloof. Kerkin-
Actie bouwt samen met lokale kerken aan een 
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studen-
ten en voorgangers kunnen, onder meer via het 
Internet, cursussen en trainingen over discipel-
schap en theologie volgen. Jaarlijks volgen 6.000 
tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekom-
stig kader van de kerk, en staan dankzij deze trai-
ning sterker in hun geloof. Bouwt u aan een sterke 
en vernieuwende kerk in Pakistan mee? Voor € 
34,- wordt één vrijwilliger getraind om de basis-

cursus te geven. Voor € 500,- wordt er een regio-
nale studentendag georganiseerd waar 200 stu-
denten samenkomen.  

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/-
christeninpakistan. Uw bijdrage voor dit werk is 
via de collectes in onze kerk welkom, of maak uw 
gift op NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie 
PG Lieren o.v.v. Christen in Pakistan over. Kijk 
voor meer informatie op https://kerkinactie.pro-
testantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-
actie-zending-pakistan/. 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Bedankt voor uw steun! Namens de dia-
conie, 

Tineke, Rina & Hennita. 
 

Vanuit de gemeente 
r. Tinholt van de Arnhemseweg verblijft deze 
periode in Randerode. Ze krijgt daar therapie 

om weer op krachten te komen. Het is een lange 
weg voor haar en haar man, en wensen hun bei-
den Gods steun en kracht in deze moeizame tijd 
toe. 

 

 

  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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