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Kerknieuws  

 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 3 en 10 juli 2022, 18e jaargang, nummer 25 

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

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 
 1e collecte: Werelddiaconaat 
 de bloemen gaan naar: John Hertgers, Wilmalaan. 
  
Zondag 10 juli 10.00 uur:  da. C. Baas uit Apeldoorn 
 koster & techniek: Anke ter Riet 
 organist: Hennita Benjamins 
 koffieschenkers: Anne Jan en Wilma Kooistra 
 1e collecte: Diaconie 
 de bloemen gaan naar: Wilma Boot, Veldbrugweg. 
 
Zondag 17 juli 10.00 uur:  ds. A.P. de Graaf 
 koster & techniek: Theo Hertog 
 organist: Willem Kroon 
 koffieschenkers: Tilly Hertog en Arno Diks 

 
Uit de gemeente 

 orige week onderging John Hertgers van de 
Wilmalaan een knieoperatie en moest twee 

dagen in het ziekenhuis verblijven. De operatie is 
naar wens verlopen en inmiddels is hij weer thuis en 
moet met behulp van krukken de komende weken 
herstellen. Dat valt niet mee als je een eigen bedrijf 
hebt en daarom brengen we ter aanmoediging hem 
komende zondag de bloemengroet. 
Er zijn van die mensen die ongemerkt in onze 
gemeente heel actief zijn. Zo’n ‘stille’ werker is 
Wilma Boot. Iedere maand maakt zij Ons Kerkblad 
en plaatst deze op de website en stuurt deze per e-
mail door naar belangstellenden. Enkele 
gemeenteleden die geen Internet hebben krijgen 
een uitgeprinte versie. Daarnaast onderhoudt 
Wilma de website van de kerk en zorgt zij dat het in 
de lucht blijft. Bij tijd en wijle is zij ook nog koster en 
beameraar. Tijd dat we haar als dank een keer de 

bloemengroet brengen. We hopen dat ze haar 
werkzaamheden nog een poos blijft volhouden. 
Twee weken geleden brachten we de bloemengroet 
naar Dinie Lemans. Zij gaf een handgeschreven 
briefje mee voor Kerknieuws: Dank voor het 

medeleven in de vorm van kaarten, belletjes, 

bloemen, bezoekjes en praatjes. De schouder rechts 

gaat goed. Vriendelijke groet, Dinie Lemans-

Haarkamp. 

 

Gemeente-uitje 
 et gemeente-uitje bracht ons dit jaar naar de 
Ampies berg in ‘t Harde, een prachtige tuin, 

aangelegd door mijnheer Ampie Bouw. Door het 
Oostenrijkse landschap geïnspireerd bouwde Ampie 
Bouw een prachtige tuin met meer dan 1000 
bloemen en planten. De tuin torent meer dan 15 
meter boven het maaiveld uit en staat bekend als de 
Ampies berg. Prachtige bloeiende planten worden 
afgewisseld door grote vijverpartijen en 
schitterende watervallen. Wat hebben wij genoten 
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op deze prachtige plek en schitterend zomerweer! 
Na dit bezoek wachtte ons nog een verrassing 
namelijk een high tea bij Rina in de mooie 
natuurtuin. Gezeten onder de walnotenboom, die 
als een parasol ons verkoeling bracht, stond alles 
klaar! Wat zijn we verwend met alle heerlijke 
gebakjes, hapjes, heerlijk courgettesoep. Vervolgens 
koffie met heerlijke lekkernijen te veel om op te 
noemen. Daarna nog een rondleiding in de 
groentetuin in Beekbergen. Het was een 
onvergetelijke middag, waarvoor onze hartelijke 
dank! Chapeau!!! 
Met dank aan Rina, Tineke, Hennita, Saskia, Gerda 
en Joop en alle mensen die meegeholpen hebben 
om die middag tot een succes te maken! 
Hartelijke groeten van Hannie van de Beek. 
 

1e collecte 3 juli: India - Onderwijs geeft 

kansarme kinderen toekomst  
n India worden duizenden Dalit-kinderen 

gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet 

bij een kaste horen. Samen met lokale 

partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen 

helpen om uit de cirkel van armoede te komen en 

niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en 

na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale 

dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en 

muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer 

zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. 

Ook wordt 

er gekeken 

naar de 

thuissituatie 

van de 

kinderen. 

Door deze 

liefde en 

aandacht 

ontdekken 

kinderen 

dat ze de 

moeite 

waard zijn. 

Met uw 

bijdrage aan 

de collecte 

kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere 

toekomst krijgen.  Meer informatie 

op www.kerkinactie.nl/onderwijsindia. Met de 

opbrengst van deze collecte steunt u het werk van 

Kerk in Actie in India en andere wereld diaconale 

projecten. Helpt u mee? Uw gift kunt u overmaken 

op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. 

Lieren-Beekbergen, NL05 RABO 03 0600 1888 o.v.v. 

onderwijs India. Hartelijk dank namens de Diaconie. 
 

1e collecte 10 juli: 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. 
 
 

Als je echt van 

iemand houdt 

Iemand alles toevertrouwt 

Een die echt weet 

wie je bent 

Ook je zwakke plekken  

kent 

 

Die je bijstaat 

en vergeeft 

Een die ‘naast’ en 

‘in’ je leeft 

Dan voel je pas 

wat leven is 

En dat liefde 

geven is. 

-  Toon Hermans - 

 
 
Kerknieuws 

 e volgende Kerknieuws wordt weer door onze 
predikant verzorgd en is  voor 1 week. Dus kopij 

vóór vrijdag 15 juli versturen naar: 
apdegraaf@wxs.nl. 

 scriba Martien Hertgers 
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