
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 24 april 2022, 18e jaargang, nummer 17 
 

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

Zondag 24 april: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
koster & techniek: Theo Hertog 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Hania van de Willem Kolffweg 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 01 mei:  10.00 uur: ds. B. Stigter uit Ugchelen 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenksters: Tilly Hertog & onbekend 

 

Jarig 
orgen, maandag 25 april, zijn zr. Hertog van de 
Molenakker en zuster van der Schoor van de Hoge 

bergweg jarig, komende dinsdag 26 april is zr. van Eg-
mond van de van Koningsveldstraat jarig, en de dag erop, 
woensdag 27 april is br. Bogerman van de koningspage 
jarig. Hoewel de verjaardagen in wisselende omstandighe-
den zijn, willen we u allen desondanks ermee van harte fe-
liciteren, en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 

 

De 1e collecte van vandaag 
e diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder 
meer dagboekjes, correspondentie met ons adoptie-

kind, bemoedigingsacties, de Paas- en doopkaarsen, brood, 
wijn en druivensap voor de viering van het heilig avond-
maal, het gemeente-uitje, aangepaste en ad hoc acties. Wilt 
u onze werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u op 
bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-
Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie ei-
gen werk overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie: 
Rina, Tineke & Hennita.  
 

Koningsdag woensdag 27 april 2022 
ij nodigen iedereen uit om op de Koningsdag gezel-
lig samen naar de live TV-beelden in Maastricht te 

kijken. Er zal een groot scherm geplaatst worden, zodat ie-

dereen in De Huiskamer van Lieren alles goed volgen kan. 
Aanmelden kan t/m maandagavond, wij zorgen dan voor 
een goede zitplaats en een ORANJE lekkernij. Vanaf 10.00 
uur staat de koffie klaar. Geef deze zondagmorgen u nog 
op, of stuur  een e-mail naar huiskamervanlieren@out-
look.com. 

 
Vanuit de gemeente 

fgelopen donderdag 21 april is br. Bogerman van de 
Koningspage samen met zijn vrouw vanuit Canada 

weer naar Nederland teruggevlogen. De komende tijd zal 
bekeken worden, of verdere behandeling nog nodig is. We 
zijn samen met hen dankbaar, dat de medische behandeling 
in Canada goede resultaten gegeven heeft. 

Recent, op donderdag 07 april, was fam. Hania van de 
Willem Kolffweg 40 jaar door het huwelijk verbonden. We 
willen als gemeente hen daarmee van harte feliciteren, en 
wensen hun samen nog veel jaren van geluk en voorspoed 
toe! 

 

Kerkdienst 
p de zondag na Pasen lezen we Joh. 21:15-23, 
waarin de Here Jezus en Petrus een bijzonder ge-

sprek hebben. We gaan eens na, wat dit gesprek be-
werkstelligt, en welk licht dat ook op ons leven werpt. 

 

 

  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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