
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 48 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 12 september 2021, 17e jaargang, nummer 35 
 

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

Zondag 12 september: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, startdienst & koffiedrinken na de dienst 

koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: missionair werk, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Bulthuis van het Lierdererf 
koffieschenkers: Ans Fillekes & Gerry Hertgers 

Zondag 19 september: 10.00 uur: ds. T. Volgenant uit Ugchelen 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Theo & Tilly Hertog 

 

Jarig 
orgen, maandag 28 september, is zr. 
Bulthuis van het Lierdererf jarig. We 

willen als gemeente u hiermee van harte feli-
citeren, en wensen u samen met uw man een 
fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe le-
vensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
eze zondag 12 september is de collecte 
voor het missionaire werk van de Protes-

tantse kerk bestemd. Op meer dan 150 plaat-
sen in Nederland wordt regelmatig een klie-
derkerk georganiseerd. De kliederkerk is een 
ideale plek voor gezinnen om samen op een 
creatieve manier de betekenis van de bijbel en 
het geloof te ontdekken. Samen eten, samen 
kliederen en samen vieren zijn de hoofdin-
grediënten van deze niet-alledaagse vieringen. 
Het is een geweldige manier om gezinnen en 
kinderen, die geen kerkelijke achtergrond heb-
ben, aan te spreken. Daarmee blijkt klieder-
kerk duidelijk in een brede behoefte te voor-

zien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ 
Steun het missionaire werk van de Protestant-
se kerk. 
 

Vanuit de gemeente 
r. Tinholt van de Arnhemseweg verblijft 
al geruime tijd in Randerode. Ze krijgt er 

therapie om verder op orde te komen. We 
beseffen, dat het een lange weg voor haar en 
haar man is. We hopen met hen mee, dat de 
behandelingen goede resultaten geven zullen. 
 

Kerkdienst 
andaag maken we een officiële start van 
het nieuwe kerkelijk winterseizoen. Aan 

de hand van 1 Cor. 12:12-31a denken we er-
over na, hoe we onze positie binnen de ge-
meente zien, en hoe we op een eigen wijze 
daaraan ook bijdragen kunnen. 
 
 
 

  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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