
 

Kerknieuws  

verzonden aan 51 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 29 mei 2022, 18e jaargang, nummer 21 
 

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

Zondag 29 mei: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. van ‘t Landt van de Koningspage 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Anja de Graaf 

Zondag 05 juni: 10.00 uur: ds. C. Baas uit Apeldoorn, Pinksteren 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Femmy Hoets 

 

Jarig 
andaag, zondag 29 mei, is br. Vriezekolk van de 
Koningspage jarig, en komende zaterdag 04 juni 

is br. Wikkerink van de Lierderstraat jarig. We willen 
u als gemeente hiermee van harte feliciteren, en wen-
sen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
iaconaal werk, is dat alleen iets voor volwasse-
nen? Neen! Jong protestant, de jongerenorgani-

satie van de Protestantse kerk, en KerkinActie hebben 
werkvormen ontwikkeld, waarmee jongeren met dia-
conaat kunnen kennismaken. De ervaringen zijn erg 
positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdlei-
der en een diaken op welke manieren ze voor de men-
sen om hen heen van betekenis kunnen zijn, en hoe 
dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma sti-
muleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 

Uw giften kunt u op rekeningnummer Diaconie 
Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001-
888 o.v.v. Jong protestant, overmaken. Hartelijk dank 
namen de diaconie: Tineke, Rina & Hennita. 
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woensdagavond 01 
juni a.s. om 19.30 uur. 

 

Openluchtdienst 
a 2 jaar afwezigheid door de coronabeperkingen is het 
weer mogelijk om op de 2e Pinksterdag (als de weers-

omstandigheden het toelaten) in het Freule Hartsen plant-
soen tegenover de dorpskerk in Beekbergen weer een 
openluchtkerkdienst te organiseren. Het thema zal zijn: 
‘We krijgen de Geest’, voorganger is ds. A.P. de Graaf uit 
Lieren, en de aanvang is 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 
uur). De collecte is voor de Oekraïne bestemd. 

Bij de koffietafel zal voor de vluchtelingen een inza-
melpunt voor ‘toiletartikelen’ voor primaire behoeften in-
gericht worden, zoals tandpasta, tandenborstels, scheer-
schuim, (wegwerp)scheermesjes, keukenrol, papieren/-
vochtige doekjes, shampoo, zeep en wasmiddel. Het gaat 
niet om etenswaren of bederfelijke goederen! De WHOE 
zorgt ervoor, dat de producten op de goede plaats terecht-
komen. Brengt u ook iets mee? Bij voorbaat dank namens 
de voorbereidingscommissie 2e Pinksterdag. 

Ria Duursma & Helmich van der Kolk. 
 

Kerkdienst 
p de zondag tussen de feesten van de Hemelvaart van 
de Here Jezus & Pinksteren lezen we het bijbel-

gedeelte, dat tussen de beide gebeurens ingeschreven staat: 
Hand. 1:15-26. We beluisteren, wat de discipelen in die 
tussentijd zoal deden, en wat we daaruit leren kunnen. 
 

 

  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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