
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 19 december 2021, 17e jaargang, nummer 46 
 

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

Zondag 19 december:   10.00 uur: ds. C. Baas uit Apeldoorn, 4e adventszondag 
koster & techniek: Jibbe Hertgers 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Hertgers van de Wilmalaan 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Vrijdag 24 december:   19.00 uur: niet van toepassing, Kerstavond 
pianist: niet van toepassing 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zaterdag 25 december: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, Kerstmorgen 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: kinderen in de knel, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 26 december:   10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten, 2e Kerstdag 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Jarig 
omende dinsdag 21 december is zr. Mulder 
van het Engeland jarig, en komende zater-

dag, op 1e Kerstdag, is br. Bulthuis van het Lier-
dererf jarig. We wensen u samen met allen, die u 
dierbaar zijn, een feestelijke dag en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Start nieuwe missionaire werkgroep 
et gesprek na de bijzondere dienst eind no-
vember, waarvoor een aantal gezinnen met 

kinderen uitgenodigd was, heeft een enthousiast 
werkgroepje opgeleverd. Het streven is om de 
kerkgemeente een fijne plek voor o.a. haar be-
staande en nieuwe leden te laten blijven. Hoe blij-
ven we een open, verwelkomende en actieve 
kerkgemeente? Welke mogelijkheden zijn er om 
nieuwe leden te werven? De coronatijd heeft laten 
zien, hoe belangrijk het gebruik van digitale com-
municatiemiddelen is, denk aan onze website en 

digitale nieuwsbrieven. Hoe kunnen we hiervan 
effectiever gebruik maken? Saskia, Gerda, Rina 
& Hennita hebben al diverse acties en plannen. 
Anne Jan is recent bij het werkgroepje aange-
schoven. Heeft u vragen, ideeën of tips? Laat het 
ons weten en mail ons via diaconie@pknlieren.nl. 

Kan jij ons versterken op het gebied van PR en 
het gebruik/inzet van sociale media? Kun je de 
huidige middelen effectiever maken? Wat gaat 
goed, wat kan beter? Zou je aan belangstellenden 
een korte training of cursus geven kunnen? Soms 
kunnen kleine, simpele tips en voorbeelden een 
groot verschil maken. We hebben je nodig, en 
zien naar je uit. Wil je svp via diaconie@pknlie-
ren.nl een berichtje sturen, hoe we met je in 
contact komen kunnen? Hartelijke groet, Anne 
Jan, Gerda, Hennita, Rina & Saskia. 
 

Winterslaap 
e Schuur te Lieren houdt haar jaarlijkse win-
terslaap. Daarom is er een winterstop na za-
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terdag 18 december 2021. Op donderdag 03 fe-
bruari 2022 gaan we om 13.00 uur weer open. 
Tijdens deze stop kunnen geen goederen aangele-
verd worden. De Schuur hoopt u in het nieuwe 
jaar weer te kunnen begroeten, en wenst u geze-
gende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. 
 

4e Adventszondag 
erborgen in de bol, groeiend naar licht, 
nieuw leven, gezegende toekomst. De zon-

nestralen worden langer en talrijker. We plaatsen 
wilgenkatjes tussen de stralen. Voor de schikking 
plaatsen we amaryllisbollen met een knop, gewik-
keld in blad. 
 

De 1e collecte van vandaag 
lk jaar doen meer dan 6.000 jongeren, 
verdeeld over zo’n 600 plaatselijke groepen, 

aan de KerstChallenge, een spel van Jong protes-
tant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
kerk, mee. In de KerstChallenge kruipen de jon-
geren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit 
het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijz-
ondere Kerstverhaal van binnenuit, en ontdekken 
ze, waarom God Zich met kwetsbare mensen 
verbonden heeft, en dat Hij voor ons een leven 
van vrede mogelijk maakt. 

Geef aan de collecte, of maak uw gift via 
NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lie-
ren o.v.v. Jeugdwerk december over. Kijk voor 
meer informatie op kerkinactie.nl/kerst. Helpt u 
mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Bedankt voor uw steun! 

Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita. 
 

Kerstavond geen dienst 
n verband met de coronamaatregelen heeft de 
kerkenraad besloten om de dienst op Kerst-

avond 24 december a.s. te annuleren. De morgen-
diensten op 1e en 2e Kerstdag gaan wel door. 

Martien Hertgers, scriba. 
 

Kerst 
tralend licht, de nieuwe dag begint met sterren 
in de nacht. De zon is helemaal opgekomen. 

Tussen de stralen hebben we sterretjes geplaatst. 
Er is een lichtsnoer gebruikt om de schikking ex-
tra te laten stralen.  
 

De 1e collecte van Kerstmorgen 
en gammele tent. Extreme kou of juist de on-
draaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan 

schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voor-
zieningen. Maar misschien wel het ergste van al-
les: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere 
wachten. Dat is de realiteit, waarin duizenden kin-
deren in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. 
Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen 
we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelin-
genkinderen in Griekenland.  
 

2e Kerstdag kindernevendienst 
ondag, 2e Kerstdag, hopen mijn 5 kleinkinde-
ren in de kerk te zijn, en is er kinderneven-

dienst. Ik heb mijn nichtje Jessica Hertgers, doch-
ter van Jibbe & Rina, gevraagd om deze kinder-
nevendienst te verzorgen, en dat doet zij graag. 
Ook dominee van Rouendal wil graag haar mede-
werking verlenen, en neemt haar dochter Marjo-
lein mee. Natuurlijk zijn andere kinderen ook van 
harte welkom. Dus als u van plan bent om deze 
dienst mee te vieren, 
neem dan gerust uw 
(klein)kinderen mee. 
De kindernevendienst 
geldt voor kinderen in 
de leeftijd van 6 t/m 
12 jaar, maar we kij-
ken niet op een jaartje 
meer of minder. 

Martien Hertgers, scriba. 
 

Vanuit de gemeente 
e bloemen van de gemeente gaan deze zon-
dag naar onze scriba Martien Hertgers. Hij 

heeft vorige week vrijdag 10 december in het Gel-
re ziekenhuis een medische behandeling onder-
gaan, die geheel naar wens verlopen is. We zijn 
met hem en zijn vrouw dankbaar, dat alles hele-
maal goed verlopen is. 
 

Kerkdienst 
omende zaterdag komen we op Kerstmorgen 
als gemeente samen om de geboorte van on-

ze Heiland te vieren. We beluisteren dan bekende 
woorden van de adventsprofeet Jesaja en lezen 
ook het Kerstverhaal zelf. We beluisteren, wat zo-
al de overeenkomstige, maar ook fundamentele 
verschillen met het algemene kerstfeest vieren 
zijn. 
 

  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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