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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 9 januari 2022, 18e jaargang, nummer 02 

 
Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren: 
 
Zondag 9 januari 10.00 uur:  da. I. Boersma-Prins uit Wapenveld 
 koster & techniek: Jibbe Hertgers 
 organist: Willem Kroon 

  koffieschenkers: n.v.t. 
 1e collecte: Diaconie; 2e collecte: kerk 
 de bloemen gaan naar: zr. Schraa in Hall 
 
Zondag 16 januari 10.00 uur:  ds. A.P. de Graaf 
 kosteres & techniek: Anke ter Riet 

 organist: Henk Mulder 
 
 
 

  
Jarigen 

andaag is zr. Schraa-Wieten in Hall jarig. Namens 
ons allen van harte gefeliciteerd en Gods Zegen 

toegewenst in het nieuwe levensjaar! Vandaag brengen 
we haar de bloemengroet. 
 

Uit de gemeente 
 omende week wordt een zware week voor Jenneke 
en Jan Tinholt. Jenneke wordt 13 januari opgenomen 

in het Gelre ziekenhuis en moet daar twee ingrijpende 
operaties ondergaan. Wij hopen en bidden dat beide 
operaties zullen leiden tot een betere gezondheid voor 
Jenneke en wat meer rust voor Jan. Namens onze 
gemeente, allebei heel veel sterkte toegewenst. 
 

1e collecte: Diaconie eigen werk  
e diaconie verzorgt in het kader van eigen werk 
onder meer bemoedigingsacties,  brood voor de 

viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-uitje of 
aangepaste actie, de fruitactie in het najaar, dagboekjes 
met boekenlegger, activiteiten ten behoeve van de 40 
dagentijd, ZWO-acties, de Paaskaarsen in de kerk, 
doopkaarsen, en ons sponsorkind. Wilt u onze 
werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u 
overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. 
Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v.  
 

 
Diaconie eigen werk. Hartelijk dank namens de 
Diaconie: Tineke, Rina, Hennita. 
 
Actie kerkbalans 

 n deze ingewikkelde coronatijd, willen we er voor u 
zijn als gemeente. We willen een plek zijn en blijven 

waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten.  
Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. 
Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die 
onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om 
dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te 
geven. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële 
steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie 
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Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig 
in. In de week van 17 januari treft u de welbekende 
envelop aan op uw deurmat. In de week van 24 januari 
haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. 
 
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te 
geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat. Op naar de kerk van morgen. Wij wensen u 
een voorspoedig en gezond nieuw jaar toe.  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Sandra Bogerman. 
 

 

 

 

  

 inds 28 december heeft onze kerk een eigen 
Facebookpagina. Hierop wordt allerlei informatie 

gedeeld en proberen we om onze kerk zichtbaar te 
maken, zowel voor onze bestaande leden als voor 
nieuwe leden. Deze pagina is te vinden op 
https://www.facebook.com/pknlieren. Wanneer je op 
de blauwe knop “vind ik leuk” drukt, volg je de pagina 
en krijg je nieuwe berichten automatisch te zien.  
Naast een Facebookpagina hebben we ook een 
facebookgroep aangemaakt. Deze groep heet 
‘Gemeente Protestantse Kerk Lieren’. Van deze groep 
kun je lid worden. Het idee achter deze groep is dat we 
op een snelle en laagdrempelige manier contact met 
elkaar hebben. Dit kan zijn om informatie over de kerk 
met elkaar te delen, maar ook om elkaar om hulp te 
vragen (en dat kan op allerlei vlakken zijn), om lief en 
leed met elkaar te delen of er gewoon voor elkaar te 
zijn. Natuurlijk kunnen mooie teksten of ervaringen, 
links naar interessante podcasts, websites, etc. ook met 
elkaar gedeeld worden.   
Zijn er problemen bij het lid worden van Facebook, het 
vinden van de pagina of het lid worden van de groep, 
dan kun je contact opnemen met Saskia Hertgers, 06-
41072090.  
We hopen je snel in de Facebookgroep te mogen 
verwelkomen! 
Met vriendelijke groet namens de missionaire 
werkgroep, Saskia en Gerda, beheerders 
Facebookpagina en -groep. 
 

Hervormde Gemeente 
 an mijn collega scriba, Frans Hietbrink, ontving ik 
het bericht dat zij vandaag in hun dienst 

ambtsdragers gaan (her)bevestigen en een aantal zullen 
aftreden. Wij willen onze broeders en zusters van de 
Hervormde Gemeente in Beekbergen van harte 
gelukwensen met de (her)benoeming van de nieuwe 
ambtsdragers en wensen ook hen vandaag een mooie 
en gezegende dienst toe. 
 

Kerknieuws 
 e volgende kerknieuws wordt weer door onze 
predikant, Arjan de Graaf, verzorgd. Kopij kan vóór 

aanstaande vrijdag worden verstuurd naar: 
APdeGraaf@wxs.nl. 

 scriba Martien Hertgers 

 

 

God zorgt (Hans Pape) 

 

’t Is vaak niet te verklaren 

hoe God de dingen doet, 

Totdat je toch uiteind’lijk 

Zijn Vaderarm ontmoet. 

Hij troost je en bemoedigt 

als alles duister lijkt. 

Weet, wat gebeuren mag, dat 

Zijn liefde nimmer wijkt. 

 

Hij gaat soms wond’re wegen. 

Dan vragen wij ons af 

of Hij ons wel helpt dragen 

het kruishout dat Hij gaf. 

Maar plots zien wij Zijn armen, 

vast om ons heen gelegd, 

bemerken we Zijn aandacht, 

gelijk Hij heeft voorzegd. 

 

’t Is vaak niet te verklaren, 

zoals God ons geleidt. 

Maar Hij weet alle dingen, 

kent onze levensstrijd. 

Hij laat ons nooit verzinken, 

hoe hoog de zee ook gaat 

en blijft ons, wat ook kome, 

een Steun en Toeverlaat 
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