
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 17 april 2022, 18e jaargang, nummer 16 
 

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

Zondag 17 april: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen, Pasen 
koster & techniek: Cor Hania 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Kamminga van de Hoeven 
koffieschenkers: Tilly Hertog & niet bekend 

Zondag 24 april: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenksters: niet van toepassing 

 

Jarig 
omende vrijdag 22 april is br. Modderkolk 
van de Tullekensmolenweg jarig. We wen-

sen als gemeente u samen met uw vrouw een fijne 
verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe le-
vensjaar toe. 
 

Bedankt 
orry en ik willen graag voor het getoonde 
meeleven tijdens en na mijn operatie in Nieu-

wegein onze hartelijke dank overbrengen. Dat 
heeft ons heel goed gedaan. Het herstel verloopt 
nu gelukkig voorspoedig. Met een hartelijke 
groet, 

Corry & Jaap Hertgers. 
 

Bloemschikking 
en nieuw begin, een nieuwe lente. De groene 
takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, 

tulpen, narcissen: de schikking bloeit. 
 

Ik wil zingen 
 

God, ik wil zingen van vreugde, mijn hart 
juicht in mij! Want door Uw liefde, Heer, door 
Uw trouw ben ik gered. Wat kan mij nog scha-
den? Voor wie moet ik mij nog bewijzen? U 
hebt mij aanvaard, U draagt mij op vleugels 

als een adelaar, ik kan niet vallen. Geef mij 
Uw liefde, Heer. Vul met Uw liefde mijn hart 
en ziel, mijn verstand en mijn kracht. God, U 
wil ik liefhebben, U en de mens naast mij, de 
naaste, die U liefheeft als mij. Amen. 

 

(Hette Domburg) 
 

De 1e collecte van vandaag 
n Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme 
wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te 

overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloos-
heid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Sy-
rische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd 
- elk perspectief op een betere toekomst. Jonge-
rencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar 
1.000 kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het cen-
trum voelt voor hun als een 2e thuis: ze krijgen 
huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychoso-
ciale hulp, of kunnen er voor een partijtje tafel-
voetbal of airhockey terecht. Deze veilige en 
liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen 
om leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbe-
zorgd jong kunnen zijn, geeft hun een stevig 
steuntje in de rug op weg naar de toekomst.   

Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale pro-
jecten van KerkinActie, zoals het werk in Beiroet 
voor kwetsbare jongeren. Geef aan de collecte, of 

K 

C 

E 

I 



maak een bijdrage op bankrekeningnummer van 
Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05-
RABO0306001888 o.v.v. KerkinActie ‘Jongeren 
Libanon’ over. Meer informatie op www.kerkin-
actie.nl/jongerenlibanon. Helpt u mee om deze 
collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!  
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woensdag-
avond 20 april a.s. om 19.30 uur. 

 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad weer. Ko-
pij hiervoor kan t/m komende zaterdag 23 

april nog bij Wilma Boot (kerkblad@pknlieren.nl) 
ingeleverd worden. 
 

Cultuur bij je buur komende zaterdag 
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 huis-
kamers, tuinen, kapschuren enz. optreden of ex-
poseren. 

In onze mooie kerkzaal met goede akoestiek 
komen De Cithara’s betoverende melodieën in 
diverse genres op hun citers spelen. The College 
Barbers zingen er hun liederen over liefde, vreug-
de en verdriet in het leven in de barberstijl, a ca-
pella en 4-stemmig. Buren van de kerk Gjalt & 
Nettie (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, overbuurvrouw en eigenaresse van ‘Bij 
Edith op 10’, host gitarist Bert Spiertz in haar 
winkel. Bert brengt verhalen over het leven in de 
stad, langs de rivier en momenten op de dag in 
sfeervolle liedjes. Overbuurman Carel Velthoen 
exposeert in zijn atelier ‘pART2u’ zijn schilderijen 
en het glas-in-loodwerk van Gjalt Veeninga. Hans 
Elzinga schildert daar instrumentale landschappen 
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 Bar-
bers zijn om 13.45, 15.15 & 16.45 uur in de Pro-
testantse 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. 
 

Koningsdag woensdag 27 april 2022 
ij nodigen iedereen uit om op de 
Koningsdag gezellig samen naar de live 

TV-beelden in Maastricht te kijken. Er zal een 
groot scherm geplaatst worden, zodat iedereen in 
De Huiskamer van Lieren alles goed volgen kan. 
Meld je op tijd aan, zodat je van een plek en een 
ORANJE lekkernij verzekerd bent. Vanaf 10.00 uur 
staat de koffie klaar. Aanmelden kan op 13 & 20 
april tussen 10.00-
12.00 uur Lierder-
straat 7 (ingang 
achter de kerk). Of 
stuur een e-mail 
naar huiskamervanlieren@outlook.com. 
 

Vanuit de gemeente 
et vorige weekeinde is br. Bogerman van de 
Koningspage naar een ander ziekenhuis in 

Canada overgebracht om daar een medische be-
handeling te ondergaan. Deze moet het mogelijk 
maken, dat hij binnenkort naar Nederland ver-
voerd kan worden. Hier zal hij dan in het 
ziekenhuis een verdere operatie ondergaan. Al 
met al is het een lange weg voor hem, maar de 
behandeling lijkt goed aan te slaan. We wensen 
hem en zijn vrouw heel veel sterkte in deze nare 
periode toe. 

Recent, zaterdag 09 april, heeft br. Kamminga 
van de Hoeven thuis een lelijke val gemaakt, en 
daarbij zijn gezicht rond zijn oog flink bescha-
digd. We zijn als gemeente blij met hem, dat het 
geen blijvende gevolgen heeft, en daarom gaan 
vandaag de bloemen als groet van de gemeente 
naar hem 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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