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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 27 maart 2022, 18e jaargang, nummer 13 
 

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

Zondag 27 maart: 10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten 
koster & techniek: Cor Hania 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: Kerkinactie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Akkerhuis van de Keizersmantel 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 03 april:   10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, koffiedrinken na de dienst, gemeentezondag 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkster: Gerry Hertgers 

 

Jarig 
andaag, zondag 27 maart, is zr. Akkerhuis 
van de Keizersmantel jarig, en komende za-

terdag 02 april is br. Schiebaan van het Engeland 
jarig. We willen als gemeente u beiden samen met 
uw echtgenoten hiermee van harte feliciteren, en 
wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toe. 
 

Bloemschikking 
e verloren zoon komt naar huis voor een 
nieuwe start. Tussen de grassenstructuur 

plaatsen we groene kale takken en de eerste bloe-
sems. Denk bijvoorbeeld aan magnolia, kersen-
bloesem, kweetakken en prunus. Feestelijk en 
symbool voor een nieuw begin. 
 

Gebed voor mensen in nood 
 

Lieve God, 
Er zijn zoveel mensen in nood. Net als ieder-
een in deze wereld hebben vluchtelingen een 
plaats nodig om te leven, een warm bed, 
voedsel, kleren, wasgelegenheid. Lieve God, U 
weet, dat wij al deze dingen nodig hebben, 
maar meer dan wat dan ook mensen, die om 
ons geven, om onze liefde, onze hoop en onze 
toekomst te delen. Wij hebben het nodig om 

nodig te zijn. Lieve God, U weet, wat wij no-
dig hebben. Kom, en reik ons een hand. Amen. 

 

De 1e collecte van vandaag 
inds Evariste een landbouwtraining bij Rwan-
dese zusters volgde, heeft zijn gezin het een 

stuk beter: ‘Wij kunnen nu van de opbrengst van 
ons land leven. We verbouwen zelfs genoeg om 
groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elek-
triciteit, ziektekostenverzekering en de school 
voor mijn 3 kinderen betalen, en nog geld voor 
moeilijke tijden opzij leggen.’ De Rwandese zust-
ers hebben hem geleerd om terrassen aan te leg-
gen, zodat vruchtbare grond niet wegspoelen kan. 
Ook maakt hij nu van irrigatie en wisselteelt ge-
bruik. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete 
aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: 
aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en to-
maten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook 
weet hij nu, hoe belangrijk bomen zijn om water 
vast te houden. Zijn leerproces gaat door: onge-
schoolde boeren als Evariste worden aan een pro-
fessionele boer in de buurt gekoppeld. 

De Rwandese zusters kunnen één boer of boe-
rin trainen voor € 160,-. Daarvoor vragen we via 
KerkinActie uw bijdrage. Dank u wel. Zie voor 
meer informatie www.kerkinactie.nl/zustersrwan-
da. Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van 
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Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05-
RABO0306001888 o.v.v. Rwanda, overmaken. 
Hartelijk dank namens de Diaconie: Tineke, Rina, 
Hennita. 
 

Nieuws vanuit de Huiskamer 
omende woensdag 30 maart organiseren we 
weer een creatieve ochtend, we gaan onder 

leiding van Ans een Paascreatie maken. De kos-
ten zijn € 6,-. Voor deelname graag bij Ans, Anja 
of via de e-mail huiskamervanlieren@outlook.-
com even aanmelden. Er zijn op het moment van 
dit stukje maken nog 4 plekken berschikbaar.  

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

Jaarrekeningen 2021 afgerond 
e kerkenraad heeft de jaarrekeningen 
2021 van het College van kerkrentmees-

ters en de diaconie op 09 maart 2022 bespro-
ken. De kascontrolecommissie (de heren Lee-
ne & Logtenberg) heeft de jaarrekeningen aan 
de hand van de controlelijst van de landelijke 
kerk gecontroleerd, en van een akkoordverkla-
ring voorzien. 

De jaarrekening Kerk sluit met een klein 
plusje van € 431,- (begroot een verlies van € - 
5000,-). De opbrengsten waren overeenkom-
stig de begroting. De kosten waren ruim € 
5000,- lager dan begroot. Vanwege de corona-
crisis waren er ook in 2021 minder kerk-
diensten en kerkelijke activiteiten. In 2021 
heeft de pastorie een gron-
dige schilderbeurt gehad. 
De kosten hiervan, ruim € 
20.000, zijn ten laste van de 
voorziening groot onder-
houd gebracht. Voorts was er een balansmuta-
tie van ruim € - 6000,- op de post vooruit ont-
vangen vrijwillige bijdrage (VVB). 

De jaarrekening Diaconie sluit met een 
plusje van € 638,- (begroot € -750,-).  Dit is 
voornamelijk het gevolg van € 1100,- extra 
opbrengsten collectes. 

Een verkort overzicht van de balansen en 
jaarrekeningen zal op zondag 27 maart bij de 
ingang van de kerk klaarliggen. Op zondag 03 
april houden we na afloop van de dienst ge-
meentezondag met koffie in het Trefpunt, en 
aansluitend kunt u uw vragen stellen. Tus-
sendoor kunt u ook altijd voor vragen terecht 
bij mij (jan86104@kpnmail.nl) terecht. Jaap 
Hertgers, dank voor je werk als administra-
teur; Dirk Kamminga, dank voor je werk als 
penningmeester; Sandra Bogerman, dank voor 
je organisatie van de Actie kerkbalans. 

De kerkenraad hoopt de jaarrekeningen op 
20 april 2022 te kunnen ondertekenen. 

Jan Jansen. 
 

Werkgroep Missionair 
eb jij, heeft u al ervan gehoord? De 
‘Werkgroep Missionair’? Wat doen ze 

eigenlijk, en wie zijn erbij betrokken? Wat 
hebben we eraan? Wat verwachten ze van 
mij? Kan ik wat eraan bijdragen? Deze vragen 
beantwoorden we graag, want we zijn enthou-
siast, en zeker niet met geheimzinnigheden 
bezig. Gezamenlijk, versterken, pionieren, 
groeien en (op)bouwen, dat zijn onze gemene 
delers om het zo maar te noemen.  

We nodigen je van harte uit om op de ge-
meentezondag van 03 april met ons mee te 
denken, want samen? Samen is leuker en sta 
je sterker! Kom je ook? We zien naar je uit. 

Hartelijke groet, Werkgroep Missionair.  
 

Vanuit de gemeente 
orige week had br. Hertgers van de 
Dorpstraat 136 onderzoeken in het Gelre 

ziekenhuis, waaruit onverwacht bleek, dat een 
hartoperatie noodzakelijk was. Deze heeft af-
gelopen donderdag 24 april in het Sint Antoni-
usziekenhuis in Nieuwegein plaatsgevonden. 
Alles is naar wens verlopen, en daarvoor zijn 
we met hem en zijn vrouw dankbaar. We wen-
sen hem een voorspoedig herstel toe. 

 
 

  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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