
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 10 april 2022, 18e jaargang, nummer 15 
 

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

Zondag 10 april:       10.00 uur: ds. S. Muller uit Beekbergen, Palmzondag 
kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Hertgers van de Dorpstraat 136 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Donderdag 14 april: 19.30 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, Witte Donderdag met avondmaal 
organist: Willem Kroon 
koster & techniek: Jan Akkerhuis 

Vrijdag 15 april:       19.30 uur: ds. P. van der Meulen uit Apeldoorn, Goede Vrijdag 
organist: Henk Mulder 
kosteres & techniek: Wilma Boot 

Zaterdag 16 april:     21.30 uur: ds. J. Kappers uit Apeldoorn, Stille Zaterdag 
organist: Hennita Benjamins 
koster & techniek: Jibbe Hertgers 

Zondag 17 april:       10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, Pasen 
organist: Henk Mulder 
koffieschenksters: Tilly Hertog & nog niet bekend 

 

Jarig 
andaag, zondag 10 april, is zr. Ladiges van 
het Pothoofd jarig, en komende dinsdag 12 

april is br. Leene van de Hulleweg jarig. We wil-
len als gemeente u beiden hiermee van harte feli-
citeren, en wensen u samen met allen, die u dier-
baar zijn, een fijne verjaardag en Gods zegen voor 
het nieuwe levensjaar toe. 
 

Bloemschikking 
e tekenen van brood en wijn staan centraal. 
De verticale zuil wordt steeds meer groen 

door het toevoegen van groene takken en het weg-
halen van grassen. Ook wordt er buxus tussen de 
takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in 
Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. 
Tussen de takkenstructuur worden als symbool 
voor het brood aren geklemd. De wijn symbolise-

ren we door het liturgische vaatwerk bij de schik-
king te plaatsen. 
 

Nieuw begin 
chenk mij het vertrouwen, dat er een moment 
zal zijn, zoals die ochtend: Pasen. Nieuw be-

gin van het leven, aan dood en verdriet voorbij. 
Geef mij het geloof, dat ik kracht zal vinden om 
me van het duister af te keren, moed om op te 
staan, en het licht van de nieuwe dag tegemoet te 
gaan. 
 

Gebed voor mensen in nood 
 

God van levenden en van doden, hemelse Va-
der, Heer van al, wat leeft, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid bent U God van levenden en van 
doden, denkend aan wie zijn heengegaan, roe-
pen wij U aan. Wij danken U voor wat U 
schonk in wie van ons ging. Onze gedachten 
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zijn vol herinnering aan dagen en jaren van 
goed en kwaad: hartverwarmende woorden, 
liefdevolle daden, maar ook tekorten en gebre-
ken, wel en wee, voor- en tegenspoed. Wij bid-
den U, dat de dood ons het geloof in Uw toe-
komst niet ontnemen zal, dat onze hoop en on-
ze liefde als fakkels in een donkere nacht op-
vlammen zullen; dat niet de vrieskou van de 
dood, maar de gloed van Pasen ons voor de 
geest staan zal. Hemelse Vader, God van al 
wat leeft, in Uw hoede schuilen wij: berg ons 
in de Palmen van Uw hand ter wille van Uw 
Zoon, Die de opstanding en het leven is. 
Amen. 

 

Andre F. Troost. 
 

De 1e collecte van vandaag 
lk jaar doen meer dan 6.000 jongeren in de 
week voor Pasen met de PaasChallenge mee. 

Met dit spel, dat door Jong Protestant gemaakt is, 
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk, 
leren de jongeren om de karakters uit het Paas-
verhaal kennen. Door middel van allerlei op-
drachten leven ze zich in bijv. Petrus, Judas en 
Maria in, en wordt aan hun de vraag gesteld, wel-
ke keuzes zij in de situatie van toen maken zou-
den. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ont-
dekkend en verrijkend. Wilt u dit doel 
ondersteunen? Uw gift kunt u op bankrekening-
nummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beek-
bergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Paas-
Challenge overmaken. Hartelijk dank namens de 
diaconie: Rina, Tineke & Hennita. 
 

Paasontbijt 1e Paasdag  
et was een traditie om met Pasen met een geza-
menlijk ontbijt te beginnen. Na 2 jaar onderbre-

king vanwege het coronavirus willen we deze traditie 
weer in ere herstellen. 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 komende 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 bij-
drage staan). Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, Els Hania. 
 

Cultuur bij je buur, zaterdag 23 april 
nze kerk als ontmoetingsplek voor het gehele 
dorp en omstreken. Dat was de reden om ons als 

gastlocatie bij Cultuur bij je buur Apeldoorn aan te 
melden, waar amateurkunstenaars in huiskamers, tui-
nen, kapschuren enz. optreden of exposeren. 

In onze mooie kerkzaal met goede akoestiek ko-
men De Cithara’s betoverende melodieën in diverse 
genres op hun citers spelen. The College Barbers zin-
gen er hun liederen over liefde, vreugde en verdriet in 
het leven in de barberstijl, a capella en 4-
stemmig. Buren van de kerk Gjalt & Net-
tie (wekelijks actief in De Schuur) en 
Marco & Joke zijn bij de organisatie 
betrokken. U komt hen als gastvrouw en 
gastheer tegen. Edith van de Kamp, over-
buurvrouw en eigenaresse van ‘Bij Edith op 10’, host 
gitarist Bert Spiertz in haar winkel. Bert brengt ver-
halen over het leven in de stad, langs de rivier en mo-
menten op de dag in sfeervolle liedjes. Overbuurman 
Carel Velthoen exposeert in zijn atelier ‘pART2u’ zijn 
schilderijen en het glas-in-loodwerk van Gjalt Veenin-
ga. Hans Elzinga schildert daar instrumentale land-
schappen met gitaren en fluiten, soms meditatief en 
soms niet. Gewoon erg mooie muziek. 

De Cithara’s zijn om 13.00, 14.30 & 16.00 uur in de 
Protestantse kerk Lieren; The College Barbers zijn om 
13.45, 15.15 & 16.45 uur in de Protestantse kerk Lieren; 
Hans Elzinga is om 13.00, 14.30 & 16.00 uur in ‘pART2u’, 
Lierderstraat 6; Bert Spiertz is om13.00, 14.30 & 16.00 uur 
‘Bij Edith op 10’, Lierderstraat 10. 

Wij zien u graag tijdens Cultuur bij je buur in en 
rond onze kerk in Lieren verschijnen! 

Thea & Erna. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen maandag 04 april is br. Hertgers van de 
Dorpstraat 136 vanuit het Gelre ziekenhuis weer 

thuis gekomen. We zijn samen met hem en zijn vrouw 
dankbaar daarvoor, en wensen hem thuis een voor-
spoedig verder herstel toe. 

Recent vertrok fam. Bogerman van de Koningspa-
ge voor enige weken naar Canada om daar familie te 
bezoeken, en omdat een broer ernstig ziek is. Daar 
echter werd br. Bogerman zelf ziek, en moest hij in 
het ziekenhuis opgenomen worden. Hij heeft veel 
pijn, en onderzoeken moeten aanreiken, welke verdere 
behandeling hij verkrijgen zal. We wensen hem en 
zijn vrouw Gods sterkte en kracht in deze onverwacht 
nare situatie 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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