
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 22 mei 2022, 18e jaargang, nummer 20 
 

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

Zondag 22 mei:      10.00 uur: ds. I. Boersma uit Wapenveld 
koster & techniek: Jibbe Hertgers 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: missionair werk, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Hoets van het Kanaal zuid 
koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers 

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

Zondag 29 mei:      10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Anja de Graaf 

 

Jarig 
andaag, zondag 22 mei, is zr. van ’t Landt van de 
Koningspage jarig, en komende woensdag is zr. 

Hoets van het Kanaal zuid jarig. We willen als ge-
meente u hiermee van harte feliciteren, en wensen u 
samen met allen, die u dierbaar zijn, een feestelijke 
dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
ioniersplek Het Badhuis wil een huiskamer en 
ontmoetingsplek voor de wijk zijn. Ook voor kin-

deren en jongeren. Voor hun is er in de kidsclub en 
badhuis ForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke 
activiteiten en goede gesprekken. Ze kunnen op ver-
schillende momenten in de week met hun vrienden en 
vriendinnen chillen, met de spelcomputer spelen, en 
rond etenstijd snacken. Tijdens de wekelijkse bijbel-
club kunnen kinderen zingen, naar een verhaal luiste-
ren, knutselen, en samen een spel spelen. Naast alle 
gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pio-
niersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke ge-
sprekken over levensvragen en zingeving. 

Steun het missionaire werk van de Protestantse 
kerk. Geef aan de collecte, of maak je bijdrage naar 

Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RA-
BO0306001888 o.v.v. collecte Missionair werk mei 
over. Help je mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank! Meer informatie www.kerk-
inactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl. 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de Huiskamer in 
het Trefpunt vanaf 10.00 uur weer van harte wel-

kom om voor een praatje, een spelletje, en het delen 
van gezelligheid elkaar te ontmoeten. 
 

Kerkdienst 
oor alle zekerheid vermeld: de kerkdienst op 
Hemelvaartsdag heeft i.t.t. de zondagse kerk-

diensten een afwijkend aanvangstijdstip: 09.30 uur. 
 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad weer. Kopij 
hiervoor kan t/m komende zaterdag 28 mei nog 

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

 

  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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