
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 26 december 2021, 17e jaargang, nummer 48 
 

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

Zondag 26 december: 10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten, 2e Kerstdag, kinderdienst 
koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Bulthuis van het Lierdererf 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 02 januari:      10.00 uur: ds. A.A.A. Schiebaan uit Beekbergen, nieuwjaarsdienst 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Jarig 
orgen, maandag 27 december, is zr. Fillekes 
van de Vlinderstraat jarig, en komende woens-

dag 29 december is zr. Hulsegge van de Lierderstraat 
jarig. We willen als gemeente u beiden hiermee felici-
teren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe le-
vensjaar toe. 
 
Maatregelen met het oog op de kerkdiensten 

fgelopen dinsdag 21 december was er een extra 
Kerknieuws, waarin de plaatselijke besluiten 

n.a.v. de maatschappelijke coronamaatregelen uitge-
legd zijn. Deze is per e-mail aan een ieder verstuurd. 

Voor hun, die enkel de papieren Kerknieuws lezen, 
en mogelijk deze doordeweekse extra Kerknieuws 
niet gekregen hebben, nog even de belangrijkste za-
ken. De kerkdiensten worden online uitgezonden, 
voorlopig eerst alleen als geluidsopname. Daarnaast 
kan de kerkdienst zelf ook bezocht worden, maar dat 
tot een maximaal aantal van 25 personen (uitgezon-
derd zij, die vanwege hun taak sowieso aanwezig 
zijn). Om de reden van dit maximale aantal dient een 
ieder zich wel van tevoren bij de scriba via scriba-
@pknlieren.nl of 06-55192660 op te geven. Verder 
gelden de maatschappelijke regels, zoals afstand hou-
den en een mondkapje dragen. Ook is er gedempt 
(d.w.z. niet uit volle borst) zingen, en is het de bedoe-
ling, dat na de kerkdiensten niet nog volop mensen 
buiten bij elkaar blijven staan. Met deze regels kun-
nen we - zeker met een vaccinatiebooster - op een 

veilige en hopelijk gezegende wijze blijven samen-
komen! 
 

Winterslaap 
e Schuur te Lieren houdt haar jaarlijkse winter-
slaap. Daarom is er een winterstop. Op donder-

dag 03 februari 2022 gaan we om 13.00 uur weer 
open. Tijdens deze stop kunnen ook geen goederen 
aangeleverd worden. De Schuur hoop u in het nieuwe 
jaar weer begroeten te kunnen, en wenst u gezegende 
kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. 
 

De Huiskamer stopt tijdelijk 
p woensdag 15 december 2021 was het een ge-
zellig samenzijn in De Huiskamer van Lieren. Er 

stonden 5 tafels met alle ingrediënten voor het maken 
van een kerstcreatie klaar. De één keek toe onder het 
genot van een kopje koffie met banketstaaf, terwijl er 
een kerststuk voor  hem/haar gemaakt werd. Soms 
willen de handen niet meer meewerken, of is er een 
andere reden: onder leiding van Ans en met hulp van 
Anja, Miranda, Tilly, Yvonne, Zwanette & Lidy was 
dit geen enkel probleem. Iedereen ging met een prach-
tige creatie naar huis, en zo was het een mooie afslui-
ting van het jaar. 

Helaas dwingen de huidige maatregelen ons om nu 
de deuren voorlopig te sluiten. Alle vrijwilligers van 
De Huiskamer van Lieren wensen iedereen fijne da-
gen toe, en graag tot ziens in 2022! 
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Kerstavond geen dienst 
n verband met de coronamaatregelen heeft de 
kerkenraad besloten om de dienst op Kersta-

vond 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 
eze zondag, 2e Kerstdag, hopen mijn 5 klein-
kinderen in de kerk te zijn, en is er kinderne-

vendienst. Ik heb mijn nichtje Jessica Hertgers, 
dochter van Jibbe & Rina, gevraagd om deze kin-
dernevendienst 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 
kijken niet op een jaartje meer of minder. 

Martien Hertgers, scriba. 
 

De 1e collecte van zondag 
e diaconie verzorgt in het kader van eigen 
werk onder meer dagboekjes, corresponden-

tie met ons sponsorkind in Haïti, bemoedigings-
acties, de Paas- en doopkaarsen, brood voor de 
viering van het heilig avondmaal, het gemeente-
uitje, aangepaste en ad hoc acties. Wilt u onze 
werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u op 

bankrekeningnummer van Diaconie Prot. gem. 
Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 
o.v.v. Diaconie eigen werk overmaken. 

Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita. 
 

Begrotingen 2022 
n het komende Ons Kerkblad zullen de ver-
korte begrotingen 2022 van de kerk en de dia-

conie opgenomen worden. Degene, die de uitge-
breide begrotingen hebben wil, of vragen heeft, 
kan mij e-mailen of bellen. Mijn e-mailadres en 
telefoonnummer zijn resp. j.hertgers@chello.nl 
en 0555061669. 

Jaap Hertgers. 
 

Limburg: carnaval onwaarschijnlijk 
e burgemeesters in Limburg achten het ‘zeer 
onwaarschijnlijk’, dat er in februari weer ou-

derwets carnaval gevierd worden kan. In een brief 
roepen ze carnavalsverenigingen op om over al-
ternatieven na te denken. 

De brief is na overleg van 
de veiligheidsregio’s, burge-
meesters en carnavalskoepels 
SLV en BCL, geschreven. Ze 
wijzen in de brief op de on-
zekerheden rond de omikron-
variant van het coronavirus. 

‘Het blijft onzeker, welke maatregelen de ko-
mende maanden nodig zijn’, melden ze. De Lim-
burgse gemeenten gaan met de verenigingen pra-
ten om te zien, wat nog wel doorgaan zou kunnen. 

(Teletekst, 21-12-2021) 
 

Vanuit de gemeente 
orige week heeft br. Bulthuis van het Lier-
dererf een medische ingreep in het Gelre zie-

kenhuis ondergaan. Gelukkig verliep dat geheel 
goed, en kon hij de dag erop naar huis terugkeren. 
We wensen hem een voorspoedig herstel toe. 
 

Kerstgroet 
anaf deze plek wens ik een ieder heel fijne 
en zegenrijke Kerstdagen toe. Ook dit jaar 

zal het voor velen door de maatschappelijke coro-
navirusregels anders dan in veel andere jaren zijn, 
maar toch blijven er mogelijkheden genoeg over 
om het toch als feest te vieren. Dus geniet ervan! 
 

  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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