
Kerknieuws  

(verzonden aan 48 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 17 oktober 2021, 17e jaargang, nummer 39 
 

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

Zondag 17 oktober: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 

koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Tinholt van de Arnhemseweg 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Anja de Graaf 

Zondag 24 oktober: 10.00 uur: ds. P. van der Meulen uit Apeldoorn 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: Cees Bogerman & Arno Diks 

 

Jarig 
andaag, zondag 17 oktober, is zr. Kok van de Libelle-
straat jarig. We willen als gemeente u samen met uw 

man hiermee van harte feliciteren, en wensen u met allen, 
die u dierbaar zijn, een feestelijke dag en Gods zegen voor 
het nieuwe levensjaar toe. 

 

De 1e collecte van vandaag 
amen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus 
delen mensen wereldwijd van wat ze ontvangen heb-

ben. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We wil-
len van elkaar leren, en met elkaar delen. Daarom zet onze 
kerk zich via KerkinActie voor het thema Versterk de kerk 
in. Samen met partnerorganisaties van KerkinActie komen 
we voor een sterke kerk wereldwijd op. Een kerk, die zich 
tegen armoede en onderdrukking verzet.  

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse broeder-
kerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een 
gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen 
in 1.300 kerken samen. Ze spreken 15 verschillende lokale 
talen. De meeste kerken worden door voorgangers zonder 
opleiding geleid. 

De Lutherse broederkerk wil de boerengemeenschap 
houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De 
kerk traint de bevolking in duurzame landbouw, en stimu-
leert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te 
werken. Ook kunnen 60 studenten ieder jaar een theolo-
gisch onderwijs volgen om tot goede voorgangers opgeleid 
te worden, die oog hebben voor wat er in Noord-Kameroen 
speelt. In 50 jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers 
opgeleid. Wat kan deze kerk met uw steun doen? Een geit, 
die melk en mest geeft, kost € 45,-; een stevige kruiwagen, 

voor transport van de oogst, kost € 105,-; een theologie-
student in Kameroen een jaar opleiden kost € 2.000,-. 

De Lutherse broederkerk is één van de partners van 
KerkinActie bij het thema Versterk de kerk, waar onze 
gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerk-
inactie.nl/kameroen. Geef aan de collecte, of maak uw gift 
via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren 
o.v.v. Versterk de kerk, Kameroen over. Helpt u mee om 
deze collecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw 
steun. 

Namens de diaconie, Tineke, Rina & Hennita. 

 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woensdagavond 20 
oktober a.s. om 19.30 uur. 

 

Vanuit de gemeente 
fgelopen donderdag 14 oktober is zr. Tinholt van de 
Arnhemseweg na een maandenlang verblijf in Rande-

rode weer thuisgekomen. Hier zal ze wel veel dagelijkse 
zorg verkrijgen. We zijn met haar en haar man dankbaar, 
dat ze weer thuis is, en wensen hun Gods zegen voor de 
komende tijd toe. 
 

Kerkdienst 
an de hand van Pred. 7:23-29 & Luk. 14:15-24 den-
ken we over de redenen na, die we aan anderen mee-

geven om zaken wel of niet te doen. Ook als gemeente is 
het goed daarover na te denken. 

 

  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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