
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 48 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 05 september 2021, 17e jaargang, nummer 34 
 

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

Zondag 05 september: 10.00 uur: ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn 

koster & techniek: Jibbe Hertgers 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. van Asselt van Het Verlaat 
koffieschenkers: niet van toepassing 

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

 

Jarig 
omende zaterdag 11 september is zr. van 
Asselt van Het Verlaat jarig. We willen 

als gemeente u samen met uw man een fijne 
verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe le-
vensjaar toewensen. 
 

Afscheid ambtsdragers en preekvoorziening 

p 01 september jl. hebben wij tijdens de 
kerkenraadsvergadering van 5 ambtsdra-

gers en de preekvoorziener afscheid genomen. 
Dit zijn de dames Anja van den Bree, Hannie 
van Beek, Jannie Sijrier, Zwanette Roukema 
en de heren Cees Bogerman en Reinoud Rou-
kema. Het was de bedoeling om dit afscheid 
tijdens de startzondag op 12 september a.s. te 
laten plaatsvinden, maar wegens vakantie kon-
den 4 van de 6 niet aanwezig zijn, en hebben 
we besloten om dit op de kerkenraadsvergade-
ring te doen. Namens u hebben wij hun een 
mooi boeket bloemen als dank meegegeven. 
Als u behoefte heeft om hen te bedanken, kunt 
u natuurlijk altijd een kaartje, sms’je, e-mail 
of een whatsapp sturen. 

Het is ons als kerkenraad niet gelukt om 
vervanging voor de diakenen te vinden. Ge-

lukkig zijn 3 dames bereid om tijdens kerk-
diensten als collectant op te treden. Dit zijn 
Anja van den Bree, Ans Fillekes en Tilly Her-
tog. Zij behoeven geen vergaderingen bij te 
wonen, en zitten gewoon in de kerkzaal. De 
voorzitter, Jan Jansen en ondergetekende, wa-
ren beiden ook aftredend  maar hebben beslo-
ten om nog een termijn bij te boeken. De 
preekvoorziening is door de voorzitter en de 
scriba overgenomen. 

Martien Hertgers, scriba. 
 

De 1e collecte van vandaag 
hana heeft een jonge bevolking: meer 
dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn 

energiek, en willen allemaal iets van hun le-
ven maken. Vooral vanuit de afgelegen dor-
pen in het droge noorden van Ghana trekken 
veel jongeren naar de grote steden in het zui-
den, op zoek naar werk. Een deel heeft succes, 
maar een ander deel komt in moeilijkheden. 
De kerk in Noord-Ghana wil jongeren in hun 
eigen omgeving kansen bieden. Ieder jaar krij-
gen 40 jongeren daarom de kans om onder-
nemersvaardigheden en een praktisch vak te 
leren. Monica (21) leert nu het kappersvak, 
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Priscilla (25) leert weven, en wil later een 
eigen weverij beginnen, Elisha (24) wordt als 
kleermaker opgeleid, en wil later in zijn eigen 
dorp als kleermaker aan de slag, en zelf ook 
mensen opleiden. Voor € 200,- wordt één 
jongere 6 weken in ondernemersvaardigheden 
getraind; voor € 200,- krijgt één jongere op 
zijn stageplek begeleiding; voor € 85,- krijgt 
één jongere materiaal om zijn bedrijf te star-
ten.  

Veel jongeren in het arme noorden van 
Ghana trekken naar de hoofdstad Accra in de 
hoop om daar werk te vinden. De meesten van 
hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil 
het vertrek van jongeren uit het noorden ont-
moedigen door aan hun kansen in hun eigen 
dorp te bieden. Met steun van KerkinActie 
kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bij-
voorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. 

Geef aan de collecte, of maak uw gift via 
NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG 
Lieren o.v.v. Ghana over. Kijk voor meer in-
formatie op www.kerkinactie.nl/. Helpt u mee 
om deze collecte tot een succes te maken? 
Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie, 

Tineke, Rina & Hennita. 
 

Koffiedrinken na de dienst 
eze zondag is weliswaar de 1e zondag 
van de maand september, maar deze keer 

is er na de kerkdienst geen koffiedrinken: we 
doen dat volgende week, aansluitend op de 
startdienst. Er zal dan ook op wat lekkers ge-
trakteerd worden. Daarna zal er weer weke-
lijks koffiedrinken na de 
kerkdienst zijn: op de 1e 
zondag van de maand in 
het Trefpunt, de andere 
zondagen achterin de kerk. 
 

Weer naar de kerk 
n Valkenburg stroomde vorige week de H.H. 
Nicolaas- en Barbarakerk vol met water. ‘Het 

meest tragische is het verdronken Sint Nicolaas-
beeld’, vertelt de pastoor. Maar hij houdt zondag 
weer een gebedsdienst in de kerk. 

De kerkbanken staan nu nog buiten te drogen. 
Maar morgen zullen weer mensen erop zitten, in 
de H.H. Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg. 
‘Ze moeten na de gebedsdienst wel modder en 
stof van hun broek afvegen’, zegt pastoor Herman 
Jansen. 

Enigszins optimistisch houdt hij morgen weer 
een gebedsdienst. ‘Dat kan ook in een verdronken 
kerk’, lacht Jansen voorzichtig. Afgelopen zondag 
ging dat nog niet. De kerk was toen niet te betre-
den. Het water stond er bijna 1½ meter hoog. Alle 
liedbundels zijn verdronken, de kruiswegstaties 
hingen in het water, en de kaarsen dreven weg. 
De muren zijn met vocht volgezogen, en de vloer 
is omhoog gestuwd ... 

Inmiddels is de kerk weer betreedbaar. ‘Als 
een wonder was vrijdagmorgen al het water in-
eens weg’, zegt de pastoor. De kerk ontvangt hulp 
uit het gehele land. Zonder oproep staan elke dag 
tientallen vrijwilligers klaar. Ze tillen de kerkban-
ken naar buiten, schrobben ze schoon, en boenen 
de vloer. ‘Jong en oud. Katholieken en niet-ka-
tholieken. Gelovigen en ongelovigen’, vertelt 
Jansen ... 

Met een dubbel gevoel gaat Jansen het week-
einde in. ‘Ik ben de jongste niet meer. De laatste 
periode, dat ik pastoor zijn mag, is nu met zo’n 
verdrietig gevoel over het kerkgebouw. Je bent 
een herder over je parochie, maar je voelt je 
machteloos. Tegelijkertijd brengt de ellende ook 
veel saamhorigheid met zich mee. Dat wil ik in de 
bescheiden viering van zondag uitbeelden.’ 

(Trouw van 24-07-2021) 
 

Vanuit de gemeente 
orige week vrijdagavond is zr. Wilbrink van 
de Dorpstraat in het Gelre ziekenhuis opge-

nomen. Bij een test in Apeldoorn bleek zij welis-
waar gelukkig niet het coronavirus te hebben, 
maar ze was wel in die mate niet in orde, dat 
nadere onderzoeken in het ziekenhuis nodig wa-
ren. Hoewel ze zich goed voelt, was het beter om 
wat langer in het ziekenhuis te blijven. We hopen 
met haar en haar man mee, dat ze spoedig weer 
naar huis terugkeren kan. 
 
 

  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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