
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 24 oktober 2021, 17e jaargang, nummer 40 
 

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

Zondag 24 oktober: 10.00 uur: ds. P. van der Meulen uit Apeldoorn 

koster & techniek: Cor Hania 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Wikkerink van de Lierderstraat 
koffieschenkers: Cees Bogerman & Arno Diks 

Zondag 31 oktober: 10.00 uur: ds. M. Boersma uit Wapenveld 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Gerrie Hertgers & Anne Jan Kooistra 

 

Jarig 
omende donderdag 28 oktober is br. van 
der Kraats van de Papenberg jarig. We 

willen als gemeente u hiermee van harte feli-
citeren, en wensen u samen met allen, die u 
dierbaar zijn, een feestelijke dag toe. 
 

Bedankt 
ij willen u voor de vele kaarten en tele-
foontjes, die wij voor ons 60-jarig hu-

welijksfeest ontvangen mochten, hartelijk be-
danken. 

Johan & Maaike Kok. 
 

De 1e collecte van vandaag 
e diaconie verzorgt in het kader van 
eigen werk onder meer dagboekjes, cor-

respondentie met ons sponsorkind in Haïti, be-
moedigingsacties, de Paas- en doopkaarsen, 
brood voor de viering van het heilig avond-
maal, het gemeente-uitje, aangepaste en ad 
hoc activiteiten. Wilt u onze werkzaamheden 
ondersteunen? Uw gift kunt u op bankreke-

ningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-
Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. 
Diaconie eigen werk overmaken. Hartelijk 
dank namens de Diaconie: Rina, Tineke & 
Hennita. 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de Huis-
kamer in het Trefpunt vanaf 10.00 uur 

weer van harte welkom om elkaar voor een 
praatje, een spelletje, en het delen van gezel-
ligheid te ontmoeten. 

Volgende week woensdag 03 november is 
er weer de maandelijkse lunch. U kunt zich 
hiervoor bij ons opgeven. 
 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad weer. 
Kopij hiervoor kan t/m komende zaterdag 

30 oktober nog bij Wilma Boot (kerkblad@-
pknlieren.nl) ingeleverd worden. 
 
 

  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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