
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 31 oktober 2021, 17e jaargang, nummer 41 
 

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

Zondag 31 oktober:     10.00 uur: ds. M. Boersma uit Wapenveld 

kosteres & techniek: Anke ter Riet 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. van Dam van Klein Canada 
koffieschenkers: Gerrie Hertgers & Anne Jan Kooistra 

Zondag 07 november: 10.00 uur: ds. B. Faassen uit Wapenveld 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: niet bekend 

 

De 1e collecte van vandaag 
erleden jaar is ondanks de coronacrisis de 
school in Gambia in gebruik genomen. Aan 

het einde van het schooljaar waren er ruim 90 
leerlingen. Om de kosten van de leerkrachten, les-
boeken, schooluniformen enz. betalen te kunnen, 
dient er schoolgeld betaald te worden. Afgelopen 
toeristenseizoen (november t/m februari) waren 
alle hotels gesloten, en bleven de toeristen weg. 
Dit veroorzaakte een nog grotere werkeloosheid. 
Van ds. Kanu vernam de familie Bak, dat niet al 
het schoolgeld binnengekomen was. Dit zorgt 
voor grote financiële problemen. De kosten per 
leerling voor een schooljaar zijn ongeveer € 100,-. 
Hoe mooi is het, wanneer wij uit onze gemeente 
een aantal kinderen, dat in grote armoede leeft, 
naar school sturen kunnen! Zonder schooloplei-
ding hebben de kinderen daar geen toekomst. Uw 
gift kunt u tijdens de collect geven, of op bankre-
keningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-
Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. 
Gambia overmaken. Hartelijk dank namens de 
familie Bak en de diaconie: Rina, Tineke, Henni-
ta. 
 

De Huiskamer 
omende woensdagmorgen 03 november is er 
aansluitend op de wekelijkse koffiesamen-

komst weer een lunch. Iedereen is van harte wel-
kom, maar voor de lunch dient u zich i.v.m. de in-
kopen wel uiterlijk maandagavond via een e-mail 
naar Huiskamervanlieren@outlook.com op te ge-
ven. 
 

Gezamenlijke gespreksgroep 
e gezamenlijke gespreksgroep gaat komende 
woensdagmorgen 03 november verder, en wel in 

de Heldringkerk in Hoenderloo. We zijn met de be-
handeling van de Apostolische geloofsbelijdenis 
bezig, en pakken de draad bij het element de verge-
ving van de zonden weer op. Een ieder is van harte 
welkom. We beginnen om 10.00 uur.  
 

Vanuit de gemeente 
orige week heeft br. van Dam van Klein Canada 
in het Gelre ziekenhuis onderzoeken gehad, die 

gelukkig gunstige uitslagen opleverden. We zijn met 
hem en zijn vrouw dankbaar hiervoor, en daarom 
gaan de bloemen vandaag als groet van de gemeente 
naar hen toe. 
 

  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. 

V K 

D 

V 


