
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 02 januari 2022, 18e jaargang, nummer 01 
 

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

Zondag 02 januari: 10.00 uur: ds. A.A.A. Schiebaan uit Beekbergen, nieuwjaarsdienst 
koster & techniek: Cor Hania 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: CRR, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Bulthuis van het Lierdererf 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 09 januari: 10.00 uur: ds. I. Boersma uit Wapenveld 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Jarig 
isteren, op nieuwjaarsdag was zr. van Engelen van de 
Libellestraat jarig, en vandaag, zondag 02 januari, is 

zr. Schaafsma van de Wolterbeeklaan jarig. Komende don-
derdag 06 januari is zr. Logtenberg van de Wittekruisweg 
jarig, de dag erop br. Dijk van het Myrtillushof, en de dag 
daarna, zaterdag 08 januari, is zr. Sijrier van de Horstweg 
jarig. Het nieuwe kalenderjaar begint dus meteen met veel 
jarigen. Allen hiermee van harte gefeliciteerd, en we wen-
sen u allen, samen met uw dierbaren, een feestelijke dag en 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 

 

De bloemen van vandaag 
e bloemen van vandaag gaan naar fam. Bulthuis van 
het Lierdererf. Dat was vorige week reeds de bedoe-

ling, maar per abuis waren er toen geen bloemen in de 
kerk. Daarom deze week alsnog de bloemen met een harte-
lijke groet van de gemeente. 

 

De 1e collecte van vandaag 
n overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland is er 
een structureel tekort aan bijna alles. Stichting CRR ver-

zorgt groepsreizen met vrijwilligers (missies) naar de 
Griekse eilanden. Tijdens deze missies helpt men in of bui-
ten de vluchtelingenkampen met bijvoorbeeld het uitdelen 
van voedsel of kleding, het bouwen van tenten, of het ver-
zorgen van sociale activiteiten. Stichting CRR verstuurt 
maandelijks hulptransporten naar de vluchtelingenkampen.   

Kleding en hygiëneproducten worden landelijk via een 
netwerk aan inzamelpunten ingezameld, en in de CRR 
opslag te Nieuw-Lekkerland gesorteerd, verpakt en gela-
beld. Zo kunnen deze na aankomst van het hulptransport 
direct uitgedeeld worden. Stichting CRR werkt hierbij met 
lokale  organisaties in Griekenland nauw samen, zodat de 
juiste goederen afgestuurd en uitgedeeld worden. 

Door het onderhouden van goede contacten met onze 
(lokale) partners weten we goed, wat er speelt, en wat er 
nodig is. Met die informatie worden er regelmatig geza-
menlijk projecten voorbereid en uitgewerkt. Een voorbeeld 
hiervan is het project Safe place for women, waarmee er in 
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos een veiligere 
woonplek voor vrouwen gecreëerd worden kon. 

Geef aan de collecte, of maak uw gift via NL05RABO-
0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Chr. regufee-
relief over. Kijk voor meer informatie op https://www.-
christianrefugeerelief.com/stichting. Helpt u mee om deze 
collecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw steun! 

Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita. 

 

Kerknieuws 
e Kerknieuws van volgende week wordt door onze 
scriba Martien Hertgers gemaakt. Wil een ieder met 

eventuele kopij hiermee rekening houden? 

 

Nieuwjaarsgroet 
anaf deze plek wens ik iedereen een heel goed, voor-
spoedig en bovenal zegenrijk 2022 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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