
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 03 april 2022, 18e jaargang, nummer 14 
 

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

Zondag 03 april:       10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, koffiedrinken na de dienst, gemeentezondag 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Modderkolk van de Tullekensmolenweg 
koffieschenker: Gerry Hertgers 

Zondag 10 april:       10.00 uur: ds. S. Muller uit Beekbergen, Palmzondag 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenksters: niet van toepassing 

Donderdag 14 april: 19.30 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, Witte Donderdag met avondmaal 
organist: Willem Kroon 

Vrijdag 15 april:       19.30 uur: ds. P. van der Meulen uit Apeldoorn, Goede Vrijdag 
organist: Henk Mulder 

Zaterdag 16 april:     21.30 uur: ds. J. Kappers uit Apeldoorn, Stille Zaterdag 
organist: Hennita Benjamins 

 

Jarig 
andaag, zondag 03 april, zijn zowel br. Akkerhuis 
van de Keizersmantel als zr. Modderkolk van de 

Tullekensmolenweg jarig, morgen, maandag 04 april, 
is br. van den Beld van de Lierderstraat jarig, vrijdag 
08 april is br. Ladiges in het Zonnehuis jarig, en ko-
mende zaterdag 09 april is zr. Wilbrink van de Vos-
huizen jarig. We willen als gemeente u allen hiermee 
van harte feliciteren, en wensen u een fijne verjaardag 
en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Gebed voor mensen in nood 
 

Mensen hebben mensen nodig om elkaar te dragen 
om elkaar tot leven te brengen. Mensen hebben 
mensen nodig om voor elkaar op te komen om sa-
men te werken aan welzijn en geluk. Mensen heb-
ben mensen nodig om te laten zien, Wie U bent: 
God van liefde, God van gerechtigheid. Wek dan 
die kracht in ons. Doe die liefde in ons ont-
vlammen, die ons naar elkaar omkeert, die ons 
voor elkaar doet zorgen. Dat wij U liefhebben en 
onze naaste beminnen. Dat wij onszelf beminnen. 

 

Marius van den Berg. 

Bloemschikking 
n deze lezing staat het toekomstige lijden op 2 ma-
nieren centraal, een verwijzing naar het lijden van 

Jezus en de tekst uit Johannes 15: ‘Ik ben de wijnstok 
en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven, en Ik 
in jullie blijf, brengen jullie veel vrucht voort. Want 
zonder Mij kunnen jullie niets doen.’ De rank en de 
druif behoren bij elkaar, evenals het werken in de 
wijngaard aan deze verbinding bijdraagt. 
 

Nieuws vanuit de Huiskamer 
fgelopen woensdag 30 maart hadden we weer 
een heel gezellige ochtend. Onder de bezielende 

begeleiding van Ans hebben we een mooie paascreatie 
gemaakt! En voor degene die, door wat voor omstan-
digheden dan ook, zelf minder goed knutselen kan, 
wérd er eentje gemaakt. Een lekkere plak paasstol bij 
de koffie maakte het tot een extra feestelijk gebeuren. 

Komende week, 06 april, is het weer de 1e woens-
dag van de maand, en eten we, aansluitend op de och-
tend, een broodje met elkaar. Ook daar bent u weer 
van harte welkom. De kosten zijn € 3,-. Wel graag 
van tevoren even bij Ans, Anja, of via de e-mail 
Huiskamervanlieren@outlook.com opgeven. 
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Wees welkom, ook wanneer u alleen maar koffie 
drinken, praten, of een spelletje doen wilt. We zien 
naar uw komst uit! 
 

De 1e collecte van vandaag 
oor werkloosheid en armoede werkt ongeveer 
een kwart van de bevolking van Moldavië in het 

buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam 
achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zich-
zelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar 
school, en lopen groot risico om slachtoffer van ge-
weld en mensenhandel te worden. Van hun kleine 
pensioen kunnen veel ouderen onmogelijk rondko-
men. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer, en kun-
nen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. 

De christelijke organisatie Bethania, partnerorgani-
satie van KerkinActie, wil in de levens van deze kin-
deren en ouderen verandering brengen. In hun dag-
centrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een 
maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. 
Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten, en elke 
maand worden de verjaardagen van de kinderen ge-
vierd. Hiermee wil Bethania voorkomen, dat de emo-
tionele, fysieke en sociale groei van kinderen in ge-
vaar gebracht wordt. Vanuit haar dagcentrum voorziet 
Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen 
Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme 
maaltijd.  

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale 
werk van KerkinActie, zoals Bethania in Moldavië. 
Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op 
Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05-
RABO0306001888 o.v.v. KIA projectnummer ‘W 
015101’.  
 

Jaarrekeningen 2021 afgerond 
e kerkenraad heeft de jaarrekeningen 2021 van 
het College van kerkrentmeesters en de diaconie 

op 09 maart 2022 besproken. De kascontrolecommis-
sie (de heren Leene & Logtenberg) heeft de jaarreke-
ningen aan de hand van de controlelijst van de lande-
lijke kerk gecontroleerd, en van een akkoordverkla-
ring voorzien. 

De jaarrekening Kerk sluit met een klein plusje van 
€ 431,- (begroot een verlies van € - 5000,-). De op-
brengsten waren overeenkomstig de begroting. De 
kosten waren ruim € 5000,- lager dan begroot. Van-
wege de coronacrisis waren er ook in 2021 minder 
kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. In 2021 heeft 
de pastorie een grondige schilderbeurt gehad. De kos-
ten hiervan, ruim € 20.000, zijn ten laste van de voor-
ziening groot onderhoud gebracht. Voorts was er een 
balansmutatie van ruim € - 6000,- op de post vooruit 
ontvangen vrijwillige bijdrage (VVB). 

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

Deze zondag 03 april houden we na afloop van de 
dienst gemeentezondag met koffie in het Trefpunt, en 
aansluitend kunt u uw vragen stellen. Tussendoor kunt 
u ook altijd voor vragen bij mij (jan86104@kpnmail.-
nl) terecht. Jaap Hertgers, dank voor je werk als ad-
ministrateur; Dirk Kamminga, dank voor je werk als 
penningmeester; Sandra Bogerman, dank voor je or-
ganisatie van de Actie kerkbalans. De kerkenraad 
hoopt de jaarrekeningen op 20 april 2022 te kunnen 
ondertekenen. 

Jan Jansen. 
 

Kindernevendiensten 
et voornemen is om periodiek kindernevendien-
sten te organiseren. De volgende zondagen staan 

hiervoor in de ‘planning’: 10 april, 15 mei, 26 juni, 31 
juli, 02 oktober, 23 oktober, 27 november & 25 de-
cember. Heb je vragen of ideeën hiervoor? Laat het 
ons weten, dat kan via e-mail diaconie@pknlieren.nl. 

Hartelijke groet, Werkgroep Missionair. 
 

Paasontbijt 1e Paasdag  
et was een traditie om met Pasen met een gezamenlijk 
ontbijt te beginnen. Na 2 jaar onderbreking vanwege 

het coronavirus willen we deze traditie weer in ere herstel-
len. Komt u ook? Vanaf 08.45 uur bent u in het 
Trefpunt van harte welkom. Aansluitend is er 
om 10.00 uur de Paasviering. Graag willen wij 
voor donderdag 14 april weten, hoeveel 
mensen deelnemen willen. U kunt zich via e-
mail c.hania@planet.nl of tel. 06-83998382 
opgeven. Ook hangen er intekenlijsten voorin 
de kerk. U bent van harte uitgenodigd. (Ter 
dekking van de onkosten zal er bij de uitgang 
een mandje voor een vrijwillige bijdrage staan). Alvast 
bedankt. 

Met vriendelijke groet, Els Hania. 
 

Vanuit de gemeente 
orige week donderdagmiddag 24 april onderging br. 
Hertgers van de Dorpstraat 136 de noodzakelijke 

hartoperatie in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. 
Na een bloeding moest hij ’s avonds een aanvullende open-
ratie ondergaan. Dat geheel heeft veel van zijn krachten ge-
vergd. Inmiddels is hij afgelopen maandag 28 april weer 
naar het Gelre ziekenhuis teruggebracht. We hopen met 
hem en zijn vrouw mee, dat hij spoedig weer op krachten 
komen zal, en wensen hun hierbij geduld en sterkte toe. 
 

Kerkdienst 
p deze zondag in de 40-dagentijd denken we na over 
de grondvragen van ons christelijk geloof. Aan de 

hand van Mark. 8:27-38 stellen we ons de vraag, in welke 
mate we ons over ons geloof durven uit te spreken. 

 

  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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