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Kerknieuws  

 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 19 en 26 juni 2022, 18e jaargang, nummer 24 

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

Zondag 19 juni 10.00 uur:  ds. G. de Ruiter uit Aalsmeer 
 koster & techniek: Anke ter Riet 
 organist: Henk Mulder 
 koffieschenkers: Tilly en Theo Hertog 
 1e collecte: SchuldHulpMaatje Apeldoorn 
 de bloemen gaan naar: Dinie Lemans, Achterstekerkweg. 
 
  
Zondag 26 juni 10.00 uur:  de heer W. Wilbrink uit Lieren 
 koster & techniek: Anke ter Riet 
 organist: Willem Kroon 
 koffieschenkers: Gerry Hertgers en Elly Bogerman 
 1e collecte: Diaconie: Binnenlands diaconaat 
 de bloemen gaan naar: familie Andries Roseboom, Molenakker. 
 
Zondag 3 juli 10.00 uur:  da. E. van Iperen uit Ugchelen 
 koster & techniek: Cor Hania 
 organist: Henk Mulder 
 koffieschenkers: Femmy Hoets en Ada van Dam. 
 

 
Jarigen 

onderdag over een week, 30 juni,  is Corrie 
Hertgers van de Dorpstraat jarig. 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 
 p 8 juni is geboren Annabell, dochter van 
Andries en Kathi Rosenboom van de 

Molenakker. Naast trotse ouders ook een trotse 
zus Louana en trotse grootouders. Namens ons 
allen van harte gefeliciteerd en volgende week 
zondag brengen we jullie na de kerkdienst de 
bloemengroet. 
  
Dinie Lemans is na een geslaagde schouderoperatie 
weer  terug uit het ziekenhuis. Namens de 

gemeente brengen we haar vandaag een 
welgemeend ‘schouderklopje’ in de vorm van de 
bloemengroet. 
 

1e collecte 19 juni: Schuldhulpmaatje 
Apeldoorn 

n Apeldoorn wordt het werk van 
SchuldHulpMaatje uitgevoerd door 

Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje 
Apeldoorn. SchuldHulpMaatje Apeldoorn wil 
mensen die met financiële problemen kampen, 
ondersteuning bieden deze problemen te helpen 
oplossen. Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop 
gericht om mensen met (dreigende) schulden 
vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via 
internet en met getrainde vrijwilligers, die 
deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen 
naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in 
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gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid 
staan daarbij centraal. Naastenliefde is onze basis 
en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent 
dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en 
ondersteuning verdient. Met de SchuldHulpMaatje 
aanpak wil men een structurele bijdrage leveren 
aan het oplossen van de toenemende 
schuldenproblematiek.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op 
Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen,  
NL05 RABO 03 0600 1888 o.v.v. collecte 
Schuldhulpmaatje. 
 

1e collecte 26 juni: Binnenlands Diaconaat 
ederland telt zo’n 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 

arbeidsmigranten, anderen verbleven na een 
mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld 
omdat het land van herkomst hen niet accepteert. 
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en 
er is altijd angst op uitzetting. Diverse kerkelijke 
initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam 
en den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa 
Vrede in Utrecht helpen met advies en 
dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van 
deze mensen. 
Uw gift kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. 
Lieren-Beekbergen, NL05 RABO 03 0600 1888 o.v.v. 

hulp ongedocumenteerden. Hartelijk dank namens 
de Diaconie. 
 

Ons Kerkblad 
 et kerkblad verschijnt op 1 juli en is voor de 
periode van twee maanden. Kopij aanleveren 

vóór 26 juni bij Wilma Boot als Wordbestand via 
kerkblad@pknlieren.nl.  
 Het daaropvolgende kerkblad verschijnt op 2 
september.  
 

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

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

Ik zou zo graag (dichter onbekend) 

 

Ik zou zo graag … 

Heel even willen kijken, 

En zien hoe het in de hemel is, 

Want er staat over geschreven, 

er is daar geen rouw, geen droefenis 

en een ieder die in Hem gelooft, 

Mag daar heerlijk eeuwig leven. 

 

Ik zou zo graag… 

‘k weet dat het onmogelijk is, 

toch… heel even willen kijken. 

Daar waar degenen die ik liefhad nu 

zijn. 

Ze zien, zonder moeite, angst en pijn. 

Als ik ze dan hoor zingen, 

volmaakt, gezond en eeuwig blij 

misschien… is dan het gemis iets 

minder 

voor mij! 
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