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Kerknieuws  

 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 10 oktober 2021, 17e jaargang, nummer 38 

 
Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren: 
 
Zondag 10 oktober 10.00 uur:  ds. G. Bikker uit Harderwijk 
 kosteres & techniek: Wilma Boot 
 organist: Hennita Benjamins 

  koffieschenkers: Cor & Els Hania 
 1e collecte: Opvoeden doe je niet alleen; 2e collecte: Kerk 
 de bloemen gaan naar: familie Kok, Libellestraat 
 
Zondag 17 oktober 10.00 uur:  ds. A.P. de Graaf 
 koster & techniek: Jan Akkerhuis 

 organist: Willem Kroon 

  
Jarigen 

andaag is onze wijkouderling Wim Vogelsang van de 
Arnhemseweg jarig. Namens ons allen van harte 

gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst in het nieuwe 
levensjaar!  
 

Uit de gemeente 
 fgelopen week bereikte mij het bericht dat familie 
Kok van de Libellestraat op 29 september jl. 60 jaar 

getrouwd waren. Alsnog van harte gefeliciteerd met 
deze diamanten mijlpaal en Gods Zegen toegewenst voor 
de komende jaren. Namens de gemeente brengen wij 
jullie vandaag de bloemengroet. 
Zoals de meesten van jullie wel weten werken mijn 
nieren niet meer en moet ik wekelijks drie 
keer naar het ziekenhuis voor nierdialyse. In 
het voorjaar heb ik verschillende 
onderzoeken ondergaan om te kunnen 
bepalen of ik voor niertransplantatie in 
aanmerking kom. Vorige week woensdag was 
tijdens onze vakantie een spannende dag en 
gingen Gerry en ik naar het Erasmus 
ziekenhuis in Rotterdam om de uitslag te 
horen. Het was een teleurstellend gesprek 
want er moeten nog meer onderzoeken 
plaatsvinden. Positief is dat ik nog steeds ‘in 
de race’ ben voor transplantatie. Ik moet dus 
nog een aantal weken/maanden wachten 
voor het licht ‘op groen’ kan springen. Wij 
blijven hopen en bidden dat het goed komt  

 
en ik op de wachtlijst voor een donornier mag komen. 
Wil je meer weten over niertransplantatie en -donatie 
kijk op www.niertransplantatie.info.   
 

1e collecte: Opvoeden doe je niet alleen  
ok in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen 
om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die 

hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te 
wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof 
kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen 
kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door 
anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld 
om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te 

stimuleren. Omdat de rol van vaders 
in de levens van jonge kinderen 
nogal eens wordt onderschat, zijn er 
ook speciaal materialen gemaakt 
rond het vaderschap en 
geloofsopvoeding. Daarnaast 
worden kerken ondersteund om een 
plek te zijn waar gezinnen zich thuis 
voelen en gehoord weten. Steun het 
jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk. Geef aan de collecte of maak 
uw gift over via 
NL05RABO0306001888 t.n.v. 
Diaconie PG Lieren o.v.v. collecte 
Jeugdwerk september. 
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Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Bedankt voor uw steun!  
Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita. 
 
Bankrekening kerk 

 ls bij internetbankieren de naam van onze gemeente 
en het IBAN wordt ingetoetst verschijnt de 

mededeling: Bedoel je de Protestantse kerk in 
Nederland? Dit probleem doet zich al langere tijd voor 
en heb ik al diverse keren (ook deze week weer) bij de 
Rabobank aangekaart. Het is de Rabobank nog steeds 
niet gelukt om dit op te lossen. U kunt de vraag negeren. 
Als het IBAN correct is ingevuld komt het geld gewoon 
op de bankrekening van onze gemeente terecht. Het 
probleem zou zijn veroorzaakt doordat de Protestantse 
kerk in Nederland onze gemeente in het Handelsregister 
van de KvK heeft ingeschreven. Als u naam en IBAN van 
onze gemeente vanuit uw adressenbestand aanklikt doet 
de melding zich (althans bij mij) niet voor.  

Jaap Hertgers 

 
Bericht vanuit ‘De Huiskamer van Lieren’ 

 
 at hebben we een gezellige woensdag achter de 
rug! Eerst koffiedrinken en bijpraten, een spelletje, 

en als afsluiting lekkere broodjes met soep en fruit toe. 
Tijdens de maaltijd las Gert Wikkerink een eigengemaakt 
gedicht voor, dat onder dit stukje staat. Als organisatie 
zijn we hem dankbaar daarvoor. Het was een feestelijk 
en blij gebeuren, waarop we goed terugkijken. Inmiddels 
hebben we drie nieuwe vrijwilligers in ons midden, 

Yvonne en Tilly willen meedoen, en Jamone wil als 
invaller bijspringen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd 
welkom, alsook mensen, die misschien iemand willen 
ophalen, die niet op eigen gelegenheid kan komen. 
Komt u ook een keer kijken op een woensdagmorgen? 
Vanaf 10 uur hebben wij de koffie klaar, én elke eerste 
woensdag van de maand is er aansluitend een lunch.  
Voor de lunch moet u zich wel even opgeven tijdens de 
koffie ochtend, of via de mail 
HuiskamervanLieren@outlook.com.       WELKOM! 
Ans, Jamone, Lidy, Tilly, Yvonne, Zwanette en Anja 
 
 

Anja, Ans, Lidy en Zwanette, 
samen vormen z’n goed kwartet 

’s Woensdags komen ze ’t hier gezellig maken 
met koffie, koek en dat soort zaken. 

Vandaag aangevuld met soep en brood, 
dat vormt samen een mooi kleinood. 

Vaak ben ik hier als heer alleen 
met een achttal dames om mij heen. 

Samen praten en genieten 
met rummikub of mens erger je nieten. 

Vandaag met een extra traktatie 
mijn dank voor deze organisatie! 

 

Kerknieuws 
 e volgende kerknieuws wordt weer door onze 
predikant, Arjan de Graaf, verzorgd. Kopij kan vóór 

aanstaande vrijdag worden verstuurd naar: 
APdeGraaf@wxs.nl. 

 scriba Martien Hertgers 

 

 
Knipoog van God (Janneke Troost) 

 
Daarboven in de hemel, 

is een God die naar mij kijkt, 

al vraag ik het mij wel eens  

 af als alles donker lijkt. 

 

Maar ik ken ook veel 

momenten in mijn leven, 

dat ik weet dat Hij mij een 

knipoog heeft gegeven. 

 

Bedankt dat U zo 

steeds weer laat weten, 

....*, Ik zorg voor jou 

en zal je nooit vergeten. 

 
 

* eigen naam invullen
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