
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 28 november 2021, 17e jaargang, nummer 44 
 

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

Zondag 28 november: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, 1e adventszondag 

koster & techniek: Jan Akkerhuis 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Leene van de Hulleweg 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 05 december: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, 2e adventszondag, maaltijd van de Heer 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Nieuwe coronamaatregelen 
e laatste tijd waren door relatief gunstige ontwikkelin-
gen alle zitplaatsen in de kerk aaneengesloten, ook al 

hielden we uiteraard wel afstand aan. De afgelopen week 
zijn de stoelen toch weer uiteengezet, zoals het de maanden 
voorheen geweest is. Want goed afstand houden is helaas 
de komende wintermaanden in de samenkomsten toch 
weer nodig. Laten we hopen, dat de ontwikkelingen zoda-
nig zijn, dat het over enige tijd weer anders worden zal. 

 

1e Adventszondag 
edroogde grassen, als stralen van de zon, morgenlicht, 
vol verwachting. 

Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe 
tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Wij gebruiken 
voor de stralen alleen gele tinten van gedroogde grassen. 
Voor de schikking ligt een in wol in linnen verpakte vrucht 
(geweven als een mantel) veilig en beschermd. Het moet 
nog tot bloei komen. 

 

De 1e collecte van vandaag 
n Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgela-
ten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken, of 

zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om in 
bijvoorbeeld de seksindustrie uitgebuit te worden. De 
kerken en Youth for Christ vangen hen op, en zorgen voor 
huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ont-
dekken hier voor het eerst, hoe je op een liefdevolle manier 

met elkaar omgaan kunt: een ervaring, die ze de rest van 
hun leven meenemen.  

Geef aan de collecte, of maak uw gift via NL05RABO-
0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Moldavië 
over. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te ma-
ken? Bedankt voor uw steun!  

Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita. 

 

Gezamenlijke gespreksgroep 
omende woensdagmorgen 01 december gaat de 
gezamenlijke gespreksgroep verder, en wel bij 

ons in de kerk. Omdat de regel van het 1½ meter af-
stand houden weer officieel van kracht is, zullen we 
niet in de kerkenraadskamer, maar in de kerk zelf bij-
een komen (want in het Trefpunt is dan de Huiska-
mer). We gaan met de behandeling van de Apostoli-
sche geloofsbelijdenis bij het element en de opstan-
ding des vleses verder, en beginnen om 10.00 uur.  
 

Vanuit de gemeente 
e bloemen van de gemeente gaan vandaag naar 
br. Leene van de Hulleweg. Recent is hij door 

het coronavirus erg ziek geweest, maar het gaat geluk-
kig inmiddels de betere kant op. We wensen hem een 
verder voorspoedig herstel 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. 
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