
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 01 mei 2022, 18e jaargang, nummer 18 
 

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

Zondag 01 mei: 10.00 uur: ds. B. Stigter uit Ugchelen 
kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Bogerman van de Koningspage 
koffieschenkers: Arno Diks & Tilly Hertog 

Zondag 08 mei: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, maaltijd van de Heer 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: onbekend 

 

Jarig 
orgen, maandag 02 mei, is br. Roseboom van de 
Molenakker jarig, en komende vrijdag 06 mei 

is br. Mulder van het Kasteel jarig. We willen als ge-
meente u samen met uw echtgenoten hiermee van har-
te feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieu-
we levensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
e diaconie verzorgt in het kader van eigen werk 
onder meer dagboekjes, bemoedigings-acties, de 

Paas- en doopkaarsen, brood, wijn en druivensap voor 
de viering van het heilig avondmaal, het gemeente-
uitje, (administratieve) taken rondom collectes, aange-
paste en ad hoc acties. Wilt u onze werkzaamheden 
ondersteunen? Uw gift kunt u op bankrekeningnum-
mer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, 
NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk 
overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie: Rina, 
Tineke & Hennita. 
 

Weet u, weet jij ...? 
en mooie, passende, pakkende naam voor de ruimte 
voor de kindernevendienst? Stuur deze in, uiterlijk 07 

mei aanstaande. E-mail hem naar diaconie@pknlieren.nl. 
Wij zijn zeer benieuwd! Degene met de mooiste naam mag 

tijdens de open dag de nieuwe ruimte openen (mag, hoeft 
niet). 

Hartelijke groet, Werkgroep Missionair. 

  

Maak onze open dag tot een succes! 
eter een goede buur, dan een verre kerk! Mede in dit 
kader organiseren we zaterdag 14 mei een open dag in 

en rond onze kerk. Van 10.00 uur tot 14.00 uur willen we 
onze ‘buren, burgers en buitenlui’ gastvrij onthalen met 
o.a. een hapje en een drankje, creatieve workshops, muzi-
kale omlijsting en een feestelijke onthulling van de ver-
nieuwde ruimte voor de kindernevendienst. Dit vraagt om 
diverse vrijwilligerstalenten! Zo zoeken we mensen om de 
creatieve workshops te begeleiden, de bar te bemannen, 
gasten te verwelkomen, een hapje te verzorgen, etc.  

Vind jij het leuk om ons te helpen, zodat we deze dag 
organiseren kunnen? Stuur een berichtje naar diaconie@-
pknlieren.nl, of bel 06-41072090, en laat weten, wat je zou 
kunnen en willen doen. Ook ideeën zijn van harte welkom!  

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om met de open 
dag te komen helpen, maar vind je het wel leuk om langs te 
komen om aan de activiteiten deel te nemen, dan ben je ui-
teraard ook van harte welkom! Neem dan ook vooral je bu-
ren, vrienden en/of familie mee! Hartelijke groet, Werk-
groep Missionair: Rina, Gerda, Hennita, Anne Jan & Sas-
kia. 

 

 

  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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