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Kerknieuws  

 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 12 juni 2022, 18e jaargang, nummer 23 

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

Zondag 12 juni 10.00 uur:  ds. G. Bikker uit Harderwijk 
 koster & techniek: Wilma Boot 
 pianist: Bob Fillekes 

  koffieschenkers: Tilly Hertog en Arno Diks 
 1e collecte: Diaconie 
 de bloemen gaan naar: Bob Fillekes 
  
Zondag 19 juni 10.00 uur:  ds. G. de Ruiter uit Aalsmeer 
 koster & techniek: Jan Akkerhuis 
 organist: Henk Mulder 
 koffieschenkers: Tilly en Theo Hertog 
 
 

Jarigen 
omende week is onze pianist Bob Fillekes van de 
Vlinderstraat jarig.  Donderdag 16 juni is het dé 

dag! Namens ons allen van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar samen 
met allen die je lief en dierbaar zijn.  
 

Uit de gemeente 
 aandag wordt Dinie Lemans opgenomen in het 
ziekenhuis en  dinsdag 14 juni geopereerd. Dinie 

krijgt een nieuwe schouder. Ze zal enkele dagen in het 
ziekenhuis verblijven. We wensen haar sterkte en 
Gods zegen toe met deze flinke operatie. 
 

Geslaagd? 
 eb jij deze week je diploma gehaald? Van harte 
gefeliciteerd! Je mag trots zijn op jezelf.  

 

1e collecte: diaconie eigen werk. 
e diaconie verzorgt in het kader van eigen werk 
onder meer dagboekjes, bemoedigingsacties, de 

Paas- en doopkaarsen, brood, wijn en druivensap voor 
de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-
uitje, aangepaste en ad hoc acties. Wilt u onze 
werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u 
overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie 
Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05 RABO 03 0600 

1888 o.v.v. Diaconie eigen werk. Hartelijk dank 
namens de Diaconie. 
 

Gemeente-uitje 18 juni 2022 
ieve mensen, volgende week zaterdag, is het dan 
zover. Gezellig weer met elkaar een middagje weg 

na een lange coronaperiode, waar niets mogelijk was. 
Zoals u inmiddels weet is het plan om naar de Ampies 
berg in ‘t Harde te gaan. Mocht dit echter voor u qua 
lopen problemen geven (het is nl. ook een stuk 
omhoog), dan is een andere optie om naar het 
Fordmuseum in Beekbergen te gaan. We hebben 
besloten dat u zelf kunt aangeven, waar uw voorkeur 
naar uit gaat en wij besluiten dan wat het gaat 
worden. Na afloop is er een High Tea met zoete en 
hartige hapjes in het Trefpunt. De kosten voor deze 
middag zijn € 15,- p.p., die u kunt afrekenen in het 
Trefpunt. 
Wilt u ons vóór dinsdag 14 juni laten weten, waar u 
voor kiest?  Ook bij geen deelname is het fijn om dat 
te weten. Ons emailadres is diaconie@pknlieren.nl,  
maar u kunt het natuurlijk ook zondag in de kerk tegen 
ons zeggen als u ons treft of bel 0620857358 (Rina). 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens op zaterdag de 18e. 
de Diaconie. 
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Totdat Ik weer zal komen. 

(Diny Beijersbergen-Groot) 

Denk niet aan Mij als een gemis, 
maar denk aan wat Ik ook mocht geven. 
'k Heb laten zien wat liefde is, 
ondanks de hardheid van het leven. 
 
Denk aan Mijn liefdevolle armen. 
Denk aan de liefde hier gebracht. 
Mijn Geest zal ieder hart verwarmen, 
wees dan Het licht in aardse nacht. 
 
Omarm mijn Geest die Ik zal geven. 
Wacht op de vlammen van het licht. 
Denk aan Mijn kracht om nog te leven, 
al gaan er soms veel deuren dicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn woord is nu nog niet te vatten. 
geloof alleen en zie mijn trouw. 
Geniet van 't licht, de aardse schatten. 
Vergeet dan niet: 'Ík ben bij jou!' 
 
Nog is het Licht in nevelen gehuld. 
Eens kom ik stralend op de aarde weer. 
Dan is de tijd voor Mij vervuld, 
en is er nergens droefheid meer, 
 
Dat wordt een tijd om van te dromen. 
als vrede op de aarde weer zal komen. 
 
 

 
 
 
 

Kerknieuws voor 2 weken 
 e volgende kerknieuws wordt ook door mij, 
Martien Hertgers, verzorgd en is voor twee weken. 

Dus kopij - voor zowel 19 en 26 juni - vóór aanstaande 
vrijdag versturen naar: scriba@pknlieren.nl. 
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