
 

Kerknieuws  

verzonden aan 54 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 17 juli 2022, 18e jaargang, nummer 26 
 

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

Zondag 17 juli: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Tornij van de Meester van der Kampweg 
koffieschenkers: Anja de Graaf & Tilly Hertog 

Zondag 24 juli: 10.00 uur: ds. M. Bossenbroek uit Nunspeet 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Arno Diks 

 

Jarig 
omende woensdag 20 juli is zr. Tornij van de Meester 
van der Kampweg jarig, en de dag erna, donderdag 21 

juli, is zr. Dijk van het Myrtillushof jarig. We willen als 
gemeente u hiermee van harte feliciteren, en wensen u 
samen met allen, die u dierbaar zijn, Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar toe. 
 

Mededeling 
e afgelopen weken zijn de spotjes achter bij de kansel 
en de wandspots bewust uitgelaten, omdat de geluids-

zuil aan de linkerkant een heel nare bromtoon horen laat, 
als die lampen aan zijn. De firma Van de Kamp heeft in-
middels de dimmers gecontroleerd, maar die veroorzaken 
het probleem niet. Vrijdag 08 juli is de firma erbij gehaald, 
die de geluidszuilen geleverd heeft. Op het moment, dat ik 
dit schrijf, weet ik nog niet, of het opgelost is, maar we zijn 
ermee bezig, en zullen u op de hoogte houden. 

Anke ter Riet, voorzitter College van kerkrentmeesters. 
 

De 1e collecte van vandaag 
inderen en jongeren hebben een plek in de kerk! On-
derzoek en ervaring laten zien, dat kerken, die dit 

serieus nemen, op jongeren en jonge gezinnen aantrek-
kingskracht hebben. Of dit nu in een traditionele of in een 
vernieuwende omgeving is. Jong protestant, de jeugdwerk-
organisatie van de Protestantse kerk, ontwikkelt materia-
len, waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk 
tot een plek maken kunnen, waar jongeren zich gezien, ge-

liefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en ta-
lenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Pro-
testantse kerk. Geef in de collecte, of maak uw bijdrage op 
NL52ABNA0414141415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse kerk 
o.v.v. collecte Jong protestant over. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen maandagnacht 11 juli overleed zr. Boon van 
de Gemzenstraat op de leeftijd van 93 jaar. Ondanks 

haar hoge leeftijd mogen we van onverwacht spreken, want 
de avond ervoor had ze nog een uitgebreid telefoongesprek 
gehad. Ze laat zo een lege plaats bij  de velen, die haar 
dierbaar zijn, achter. Maar ook binnen de gemeente, want 
ze bleef ondanks de afstand en leeftijd volop op de ge-
meente met haar wel en wee betrokken. En dat, omdat haar 
christelijk geloof voor haar tot grote waarde, steun en 
kracht geweest is. 

Gisteren, zaterdagmorgen 16 juli, is de afscheidsplech-
tigheid in Breda geweest. We wensen haar kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen Gods troostrijke nabijheid 
toe om met haar lege plaats verder te gaan. 
 

Kerkdienst 
e kennen bepaalde personen uit ons geloof via de 
verhalen uit de bijbel. Maar er staat vaak meer over 

die persoon in de bijbel te lezen dan zoals het in ons ge-
heugen gegrift staat. We lezen in dat verband vandaag als 
bijbelgedeelten Richt. 8:22-35 & Luk. 6:1-5, en gaan na, 
wat voor gevolgen dat soms heeft. 
 

 

  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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