
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 15 mei 2022, 18e jaargang, nummer 19 
 

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

Zondag 15 mei:      10.00 uur: dhr. K. Bulens uit Apeldoorn 
koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: binnenlands diaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Kok van de Libellestraat 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Ada van Dam 

Zondag 22 mei:      10.00 uur: ds. I. Boersma uit Wapenveld 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers 

Donderdag 26 mei: 09.30 uur: ds. A.A.A. Theunisse uit Beekbergen, Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst 
organist: Willem Kroon 

 

Bedankt 
lly en ik willen graag iedereen voor het me-
deleven bij mijn ziekenhuisopname in Cana-

da en na mijn thuiskomst hierin Nederland harte-
lijk bedanken. Al die belangstelling heeft ons 
goed gedaan. De ingreep in Canada is bijzonder 
goed gegaan, zodat er waarschijnlijk hier geen 
verdere behandelingen meer nodig zijn. 

Elly & Cees Bogerman. 
 

De 1e collecte van vandaag 
et dorp De Glind is een veilige haven voor 
kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kin-

deren kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap 
van hun trauma’s herstellen, weer gewoon kind 
zijn, en jongeren kunnen er aan hun toekomst 
werken. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ 
genoemd wordt, gelooft men sterk in de helende 
kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kin-
deren en jongeren worden in 28 gezinshuizen op-
gevangen, die verder over het gewone dorp 
verspreid staan. Meer lezen kan op kerkinactie.nl-

/deglind. Uw giften kunt u op bankrekening-
nummer van Diaconie prot. gem. Lieren-Beekber-
gen, NL05RABO0306001888 o.v.v. De Glind 
overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie: 
Tineke, Rina & Hennita. 
  

Gezamenlijke kerkenraad 
omende woensdagavond 18 mei komt de 
kerkenraad met de kerkenraad van de ge-

meente van Hoenderloo samen bijeen. Het is voor 
het eerst, dat dat plaatsvindt. Om deze reden staat 
deze 1e keer in het teken van wederzijdse kennis-
making, en verder een open gesprek in hoe we 
kerk-zijn in de huidige tijd ons voorstellen. Ook 
zullen we ons kerkgebouw verder laten zien, want 
ons gebouw hebben de meeste kerkenraadsleden 
uit Hoenderloo van binnen nog nooit nader ge-
zien. Er is inmiddels wel al afgesproken om dit 
gezamenlijk samenkomen jaarlijks een keer te 
doen. We beginnen om 19.30 uur. 
 

 

  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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