
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 07 november 2021, 17e jaargang, nummer 42 
 

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

Zondag 07 november: 10.00 uur: ds. B. Faassen uit Apeldoorn 

koster & techniek: Cor Hania 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. van der Schoor van het Lage bergweg 
koffieschenkers: niet bekend 

Zondag 14 november: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, gedenken van de overledenen 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Cor & Els Hania 

 

Jarig 
omende woensdag 10 november is br. van 
Asselt van het Verlaat jarig. We wensen u 

samen met uw vrouw en allen, die u dierbaar zijn, 
een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieu-
we levensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
eel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks 
met discriminatie en zelfs huiselijk geweld te 

maken. Een vrouwencentrum voor pastorale stu-
dies, waarmee KerkinActie samenwerkt, vindt, dat 
dat stoppen moet, en strijdt voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bij-
bels-theologische opleiding, waarna ze in de kerk 
of samenleving actief kunnen worden. Dit geeft 
hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum 
helpt de vrouwen ook, als ze na huiselijk geweld 
juridische of medische hulp nodig hebben. Zie 
ook www.kerkinactie.nl/vrouweninguatemala. 
 

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. 
 

Vanuit de gemeente 
e bloemen van vandaag gaan naar zr. van 
der Schoor van de Lage bergweg, omdat 

zij deze week het trieste bericht van de plot-
selinge dood van een broer kreeg. We willen 
haar hiermee sterkte toewensen. 
 

Kerkdienst 
olgende week zullen we in de kerkdienst 
de overledenen van de afgelopen 2 jaar 

gedenken (vorig jaar ging het gedenken van 
de overledenen niet door, omdat de kerkdien-
sten vanwege het coronavirus opgeschort wa-
ren). Voor de redenen, waarom we dit volgen-
de week doen, verwijs ik naar de uitleg in ons 
maandelijkse kerkblad. 
 
 

  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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