
 

Kerknieuws  

(verzonden aan 49 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 16 januari 2022, 18e jaargang, nummer 03 
 

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

Zondag 16 januari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: ondersteuning gemeente, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. van ‘t Landt van de Koningspage 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 23 januari: 10.00 uur: dhr. G. Bikker uit Harderwijk 
organist: niet bekend 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Jarig 
orgen, maandag 17 januari, zijn zowel zr. 
Tinholt van de Arnhemseweg, als br. Log-

tenberg van de Wittekruisweg jarig, en komende 
donderdag 20 januari is zr. Barendregt van de 
Wittekruisweg jarig. In heel wisselende omstan-
digheden bent u jarig. Desondanks willen we u al-
len hiermee heel hartelijk feliciteren, en wensen u 
met allen, die u dierbaar zijn, Gods zegen voor 
het nieuwe levensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
oerusting voor werkers in de kerk De grootste 
vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo 

wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protes-
tantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: 
van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van 
musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers 
tot diakenen. Het is belangrijk, dat zij goed toe-
gerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de 
Protestantse kerk vrijwilligers - maar ook profes-
sionals - met een groot en gevarieerd trainings-
aanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaar-
digheden vergroten, ideeën opdoen, en ervaringen 
uitwisselen. 

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

Namens de diaconie: Tineke, Rina & Hennita. 
 

Vanuit de gemeente 
e bloemen gaan als groet van de gemeente 
vandaag naar zr. van ’t Landt van de Ko-

ningspage. Ze heeft nog steeds last van een val, 
die ze eind december maakte. We wensen haar 
een voorspoedig herstel toe. 
  

Kerkdienst 
eze zondag denken we erover na, waar-
om in de joodse traditie de wet zo’n 

voorname geloofsplek innam, en nog steeds 
inneemt. Wat kunnen we daarvan leren? In dat 
verband lezen we als bijbelgedeelte Psalm 
19! 
 

  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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