
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 48 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 22 augustus 2021, 17e jaargang, nummer 32 
 

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

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

kosteres & techniek: Anke ter Riet & Cor Hania 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Brouwer van de Loenenseweg 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 29 augustus: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen 
pianist: Bob Fillekes 

 

Jarig 
eze zondag 22 augustus zijn zowel zr. Boon van de 
Gemzenstraat als zr. Brouwer van de Loenenseweg 

jarig. Komende vrijdag 27 augustus is br. Wilbrink van de 
Voshuizen jarig, en komende zaterdag 28 augustus is zr. 
Voogt van de Arnhemseweg jarig. We wensen u allen sa-
men met allen, die u dierbaar zijn, een fijne verjaardag en 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 

 

De 1e collecte van vandaag 
e bevolking van Haïti werd onlangs door een zware 
aardbeving getroffen. Er zijn minstens 1.500 doden, 

en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoes-
ting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun 
huizen zijn verwoest of beschadigd. KerkinActie is via het 
internationale kerkelijk netwerk noodhulp gestart. Uw 
steun voor Haïti is zeer hard nodig! In grote delen van het 
land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, com-
municatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig, 
maar komt moeilijk op de plek van bestemming, doordat 
wegen zwaar beschadigd zijn.   

KerkinActie biedt noodhulp via het internationale ker-
kelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereld-
wijd ondersteunen zij lokale partners bij het geven van 
noodhulp. Er is aan tenten, kleding, voedsel, zeep en wa-
terfilters voor schoon drinkwater dringend behoefte.  

ACT Alliance houdt de situatie momenteel in de gaten, 
en ondersteunt lokale partners bij het uitvoeren van snelle 
behoeftenanalyses in getroffen gebieden. Noodteams berei-
den zich voor om ingezet te worden. Met uw donatie on-

dersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van Kerk-
inActie.  

Geef aan de collecte, of maak uw gift via 
NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. 
Noodhulp Haïti over. Kijk voor meer informatie op https-
://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-
aardbeving-in-haiti/. Helpt u mee om deze collecte tot een 
succes te maken? Bedankt voor uw steun! Namens de 
diaconie, 

Tineke, Rina & Hennita. 

 

Kerkdienst 
andaag vieren we na een lange periode van onderbre-
king weer de maaltijd van de Heer. Niet alleen noopte 

het coronavirus tot deze onderbreking, maar door de na-
werkingen van het virus is de viering ook in een iets andere 
vorm. We blijven tijdens de viering op onze plaats zitten, 
en krijgen de schaal en de beker van de diakenen aange-
reikt. De uitleg van de wijzigingen zal ik kort voor de 
viering uit nader vertellen. 

In dat verband lezen we 1 Sam. 21:2-7 als bijbelgedeel-
te, waarin we over een priester horen, die door de omstan-
digheden ook voor een keuze gesteld wordt, hoe hij met 
het heilige brood van de tempel omgaan moet. Wat is wijs-
heid, als je in dergelijke omstandigheden besluiten moet? 
We denken erover na.  

 
 
 

  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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