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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 20 maart 2022, 18e jaargang, nummer 12 

 
Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, Lieren: 
 
Zondag 20 maart 10.00 uur:  ds. G. Bikker uit Harderwijk 
 koster & techniek: Jibbe Hertgers 
 organist: Hennita Benjamins 

  koffieschenkers: n.v.t. 
 1e collecte: Werelddiaconaat; 2e collecte: kerk 
 de bloemen gaan naar: familie Schaafsma, Wolterbeeklaan 
 
Zondag 27 maart 10.00 uur:  da. L. van Rouendal uit Houten 
 koster & techniek: Cor Hania 

 pianist: Bob Fillekes 
 
 
 
  

Jarigen 
eze week drie jarigen in onze gemeente: maandag 
is Diny Lemans van de Achterstekerkweg jarig, 

donderdag Jan Tinholt van de Arnhemseweg en vrijdag 
Jan-Aart van Egmond in Deventer. Namens ons allen van 
harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst in het 
nieuwe levensjaar.  
 
Uit de gemeente 

 ij de totstandkoming van dit 
Kerknieuws waren geen bijzondere 

omstandigheden bij mij bekend. 
 
1e collecte: Werelddiaconaat 

nies uit Yogyakarta, op het 
Indonesische eiland Java, woont 

op straat. "Ik was een gewoon kind, 
met een thuis en een fijn gezin,” vertelt 
zij. “Maar alles veranderde toen mijn 
vader ons huis moest verkopen 
vanwege gokschulden. Om geld te 
verdienen, moesten we op straat gaan 
zingen. Ik kon niet meer naar school.” 
In Yogyakarta wonen veel kinderen, net 
als Anies, op straat. Medewerkers van 

de organisatie Dreamhouse zoeken kinderen op straat 
op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, 
spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier 
inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief 
willen verlaten is er een opvanghuis. Ook regelen ze dat 
de kinderen weer naar school kunnen. Vrijwilligers 
helpen de kinderen bij het leren. Dreamhouse doet ook 
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LiLieren - Beekbergen 

Een betere toekomst voor straatkinderen 
in Yogyakarta 
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aan preventie: ze probeert te voorkomen dat kinderen 
op straat belanden, onder andere door ouders te 
helpen hun gezin financieel te onderhouden. Uw gift 
kunt u overmaken op bankrekeningnummer van 
Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, 
NL05RABO0306001888 o.v.v. straatkinderen Indonesië. 
Hartelijk dank namens de Diaconie: Tineke, Rina, 
Hennita. 
 
3e zondag liturgische schikking 

n deze lezing gaat het over vrucht dragen en wordt de 
vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met 

de wintervruchten nog eraan is een prachtig symbool 
voor deze dag. Ook zien we vruchten van de kerstroos 
(Helleborus). Deze bloemen met zaad versterken 
symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen. 
 
Gemeentezondag 3 april 

 n het verleden kenden we jaarlijks een 
gemeenteavond waarop zaken werden besproken 

over onze gemeente met o.a. de financiële situatie. 
Sinds 2018 hebben we dat verplaatst naar een 
zondagmorgen, aansluitend op de ochtenddienst en 
noemen we het gemeentezondag. In 2021 heeft dit 
wegens corona niet kunnen plaatsvinden. Dit jaar 
hopen we weer een gemeentezondag te houden, en wel 
op zondag 3 april ná de ochtenddienst. Er is koffie met 
wat lekkers en de rest van het programma vertellen we 
in de Kerknieuws van volgende week. Noteer dus in 
ieder geval de datum in uw agenda! 
ZWO 

eze keer geen gedicht maar een door ZWO 
aangeleverd gebed in het kader van 40 dagentijd. 

 
Gebed 

Heer, als ik ergens naar verlang, dan is het wel 
naar Uw hemel op aarde. Het zijn zo vaak 
verschillende werelden, deze aarde met alles wat 
daarop speelt en Uw hemelse heerlijkheid. Dank 
Jezus, dat U ook mij leert bidden om Uw hemel op 
aarde; ´Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook 
op de aarde´. Wilt U, door Uw Geest, dit 
eeuwenlang wereldwijd gebeden gebed realiseren 
in en door mijn leven. Maak mij een instrument 
van uw vrede. Leer mij te delen met wie geen deel 
van leven heeft, leer mij de beker te geven aan wie 
niets te drinken heeft, leer mij vast te houden wie 
geen hand in handen heeft, leer mij vandaag te 
zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft. 

Rene de Reuver.  Uit: U die voor mij uitgaat. 

Kerkblad 

Copy inleveren voor het kerkblad van 1 april voor 
zondag 27 maart bij wilma op mailadres 
kerkblad@pknlieren.nl  

 
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 
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