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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 06 maart 2022, 18e jaargang, nummer 10 
 

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

Zondag 06 maart: 10.00 uur: ds. S. Muller uit Beekbergen 
kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. van den Beld van de Lierderstraat 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 13 maart: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Jarig 
andaag, zondag 06 maart, is br. Ro-
zendaal van de Evert Jan Boksweg 

jarig. We willen u als gemeente hiermee 
van harte feliciteren, en wensen u samen 
met uw vrouw Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar toe.  
 

De Schuur in Lieren is weer open 
ocht u het nog gemist hebben: de 
Schuur, achter Molenvaart 5, in 

Lieren heeft enkele weken geleden na de 
winterstop haar deuren weer geopend. 
En dankzij de versoepelingen van de co-
ronamaatregelen mag het weer als van-
ouds: geen mondkapje, en geen 1½ me-
ter meer nodig, geen winkelmandje 
meer (tenzij u het zelf handig vindt), en 
een weer in ere herstelde ‘koffietafel’. 
Wat wilt u nog meer? 

Graag zien we u weer op de gebrui-
kelijke openingstijden, t.w. donderdags 

van 13.00-16.00 uur en zaterdags van 
10.00-16.00 uur, binnenlopen. Tot ziens. 

De medewerk(st)ers van de Schuur. 
 

Bloemschikking 
e mens wordt op de proef gesteld. 
Er zijn 3 vergezichten, die aanlok-

kelijk zijn, maar niet leiden naar waar 
het echt om gaat. Er staat geschreven: 
‘de mens leeft niet van brood alleen’. 
Tussen de grassenstructuur plaatsen we 
tarwearen en/of gerstearen, als verwij-
zing naar die zinsnede. In de pot zijn 
bloeiende primula’s geplaatst, op zo’n 
manier, dat de bloemen net boven het 
randje uitkomen. De primula heeft de 
Nederlandse naam hemelsleutels, en 
symboliseert in deze schikking datgene, 
waar het om gaat: betekenisgeving. 
 

Gebed  
Wij komen bij U, Schepper van hemel 
en aarde, Die ons in de rijkdom van 
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de schepping geeft, wat wij nodig 
hebben. Wij bidden U, dat er vol-
doende geoogst mag worden, zodat er 
voor iedereen genoeg is, en dat we le-
ren delen met hen, bij wie de oogst 
ontbreekt. Zegen het werk van onze 
handen, dat ons werk tot zegen voor 
alle mensen dienen mag. Zodat er 
voor ons en voor de mensen om ons 
heen een rechtvaardige maatschappij 
is, met voldoende voedsel en een vei-
lige plaats voor iedereen. Amen. 

J. Glas. (namens de ZWO) 
 

De 1e collecte van vandaag 
aarvoor we bang waren, is ge-
beurd: het is oorlog in Oekraïne. 

Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de 
mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! 
KerkinActie werkt al jarenlang met ker-
ken en christelijke organisaties, die de 
meest kwetsbare mensen in Oekraïne 
helpen, samen. Zij hebben onze steun 
meer dan ooit nodig. Natalia Shalata 
van partner LEF: ‘We blijven alles doen, 
wat we kunnen, om mensen hier te hel-
pen.’ Help mee! Alles is onzeker. 

KerkinActie staat in nauw contact met 
de partners in Oekraïne. Natalia Shalata 
van partner LEF, een jongerenproject 
van de Grieks-katholieke kerk, dat de 
ontwikkeling van sociale projecten in 
heel Oekraïne ondersteunt, is erg be-
zorgd. ‘We hebben al weken met aan-
vallen van hackers, desinformatie en 
provocaties te maken. Met de Russische 
inval van vannacht is alles heel onzeker 
geworden, voor ons allemaal. Zo’n 
grootschalige aanval hadden we niet 
verwacht, heel Oekraïne wordt door de 

aanvallen geraakt. 
Vliegvelden zijn be-
stookt, we horen van 
dodelijke slachtof-
fers. Een vreselijke 
situatie. KerkinActie 
houdt de situatie bij LEF nauwlettend in 
de gaten. ‘We blijven verbonden, en 
leven in deze inktzwarte tijd met hen 
mee. In tijden van oorlog komt het erop 
aan, dat je samen om vrede bidt.’ 

Uw gift kunt u op bankrekeningnum-
mer van Diaconie prot. gem. Lieren-
Beekbergen, NL05RABO0306001888 
o.v.v. Noodhulp Oekraïne overmaken. 
Hartelijk dank namens de diaconie. 

Tineke, Rina & Hennita. 
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende 
woensdagavond 09 maart a.s. om 

19.30 uur. 
 

Bericht vanuit de Huiskamer 
p woensdagmorgen 16 maart komt 
de Huiskamer niet bijeen, omdat 

die dag de zaal van het Trefpunt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in gebruik 
is. (Voor alle duidelijkheid: komende 
woensdagmorgen 09 maart is er dus wel 
gewoon de Huiskamer.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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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