
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 13 maart 2022, 18e jaargang, nummer 11 
 

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

Zondag 13 maart: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: binnenlands diaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. van de Beek van de Koningspage 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 20 maart: 10.00 uur: dhr. G. Bikker uit Harderwijk 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: niet van toepassing 

 

Jarig 
andaag, zondag 13 maart, is zr. van de 
Beek van de Koningspage jarig. Mor-

gen, maandag 14 maart, is zr. Bak van de 
Peter van Anrooylaan jarig, en komende 
zaterdag 19 maart is zr. Mulder van het 
Kasteel jarig. We willen als gemeente u 
allen samen met wie u dierbaar zijn hier-
mee van harte feliciteren, en wensen u 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.  
 

Bloemschikking 
n de lezing staat de verheerlijking op de 
berg centraal, een beeldend verhaal, en 

tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd 
gaat het verhaal ook over ontmoeting. Tus-
sen de structuur, op ⅔ hoogte, plaatsen we 
een prop wikkeldraad of een stukje kippen-
gaas. Het is de bedoeling om een wolk te 
maken: het is er, en we kunnen het niet 
goed zien. De wolk is ook een directe ver-
wijzing naar de tekst, waar het over de 
stem gaat, die uit de wolk komt. De wolk 

wordt met uitgebloeid pampasgras en gips-
kruid gevuld. 
 

Gebeden  
 

Goede God, 
Ik dank voor de aarde, die U geschon-
ken hebt om te bebouwen en te bewaren. 
Ik dank, dat U mij roept om hier op 
aarde U en de mensen om mij heen te 
dienen. Zegen mij op deze dag met de 
vrucht van Uw Geest. Dat liefde, vreug-
de, vrede, geduld, vriendelijkheid, goed-
heid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbe-
heersing mijn leven vervullen. Zegen mij 
op de plaats, waar U mij roept: op 
school, op mijn werk, thuis. Help mij om 
de mensen, die U op mijn weg brengt, 
tot bloei te brengen. Help mij voor Uw 
schepping te zorgen. Help mij om vrede 
en recht te brengen. Zegen mij daartoe 
met moed, wijsheid en genade. Door Je-
zus, Christus, Die Heer over alles, wat 
leeft, is. Amen. 

Marco Batenburg. 

V 

I 



Hoor mij, God, als ik tot U roep. U ziet 
mijn verdriet, U kent de vragen, die 
mijn gedachten vervullen, U weet, hoe 
ik tegen de dag van morgen opzie. Ver-
sterk in mij het geloof, dat ik mijn weg 
niet alleen ga. Troost mij met Uw aan-
wezigheid, nu en in de komende dagen. 

Sjoerd Zwaan. 
 

De 1e collecte van vandaag 
erk zijn doe je met elkaar. Veel ker-
ken in Nederland willen in hun eigen 

omgeving iets betekenen. Er voor anderen 
zijn, en iets voor mensen doen, die wel een 
steuntje in de rug gebruiken kunnen. Zoals 
de protestantse wijkgemeente De Drie-
klank in Almere. In een taalcafé geven vrij-
willigers taalles aan Syrische vluchtelin-
gen. Gemeenteleden en vluchtelingen ge-
nieten van gezamenlijke maaltijden. Op 
vrijdagochtend kun je onder het genot van 
koffie of thee in de kerk buurten. Toen dat 
in coronatijd niet mogelijk was, trok het 
‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in. Met 
deze activiteiten wil de kerk in de wijk in 
Almere diaconaal en betekenisvol aanwe-
zig zijn. 

KerkinActie begeleidt en ondersteunt 
protestantse gemeenten, die diaconaal in 
eigen dorp of stad present willen zijn. Met 
uw bijdrage steunt u diaconale projecten 
van KerkinActie, zoals de diaconale pre-
sentieplek in Almere. Meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland.  

Uw gift kunt u op bankrekeningnummer 
van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekber-
gen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Dia-
conaat maart overmaken. Hartelijk dank 
namens de diaconie. 

Tineke, Rina & Hennita. 
 

Nieuws vanuit de Huiskamer 
elaas, komende woensdag 16 maart 
zijn wij gesloten, omdat vanwege de 

gemeenteraadsverkiezingen het verkie-
zingsbureau van het Trefpunt gebruik 
maakt. Wel willen wij in de gang een kof-
fietafel neerzetten om zo het 
dorp met ons kennis te laten 
maken. Zegt het dus voort! 

Op woensdag 30 maart orga-
niseren we weer een creatieve ochtend, we 
gaan onder leiding van Ans een Paascrea-
tie maken. De kosten zijn € 6,-. Voor deel-
name graag bij Ans, Anja of via de e-mail 
huiskamervanlieren@outlook.com even 
aanmelden. Er kunnen maximaal 20 men-
sen meedoen, dus vol = vol. U mag die 
ochtend natuurlijk ook alleen gezellig ko-
men koffie drinken.  

De week erop, 06 april, is alweer de 1e 
woensdag van de maand, en lunchen we 
aansluitend op de koffieochtend met el-
kaar. De kosten zijn € 3,-, en ook daarvoor 
graag even opgeven, zodat we genoeg 
broodjes hebben. We zien naar uw komst 
uit! 
 

Kerknieuws van volgende week 
olgende week zal onze scriba een keer 
de Kerknieuws maken. Een ieder kan 

eventuele kopij via scriba@pknlieren.nl 
naar hem toezenden. 
 

Kerkdienst 
at de huidige oorlog vanuit Rusland 
typeert, is het gebruik van nep-

nieuws. Welke berichten kun je vertrouwen 
en welke worden naar eigen belang gefil-
terd, verkleurd of zelfs opzettelijk ver-
draaid? Via de bijbelgedeelten van Luk. 
18:9-14 & 1 Cor. 3:1-9 zullen we ons de 
vraag stellen, hoe we ons daartegen wape-
nen kunnen. 
 

  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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